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 کیکا ا یذلت ورسوائ یامت مسلمہ ک

پاک  ثیحد حیبڑا سبب ،صب تصر

سے منہ موڑنا ہے ۔اگر  می،قرآن حک

تو  ںیہ یکچھ لوگ قرآن پڑھتے بھ

سے بے خبر  میومفاہ یاس کے معان

۔ضرورت ہے کہ ہر مسلمان خدا ںیہ

کتاب کو سمجھنے کو شش  یآخر یک

 یسیا یکس ےیکرے ۔اس کے ل

 یھضرورت ت یک ریمختصر تفس

 یجس کا مطالعہ آسان ہو اور اس ک

عبارت عام فہم ہو۔اس ضرورت کو 

 یبہ خوب نے‘انیاحسن الب ریتفس’

 نیمعروف عالم د ہیہے ۔ ایپورا ک

 یک وسفی نیجناب حافظ صالح الد

منہج سلف کے  ںیہے۔جس م ریتفس

 یک حیتشر یمطالب ک یمطابق قرآن

حکومت  یبناء پر سعود یہے۔اس یگئ

 ںیاسے شائع کر کے حجاج کرام م

 ینظر نسخہ بھ ریہے ۔ز یکرت میتقس

کا چھپا ہوا ہے ۔خدا کرے کہ  ہیسعود

 ںیطرف لوٹ آئ یمسلمان قرآن ک

ان کا مقدر بن  یتاکہ فالح وکامران

 سکے۔

 

 المكتبة اإلسالمیة االسترالیة
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 01 پارہ  

 سورة الفاتحة
 (۷۔ تعداد آیات  ۱ة نمبر سورة الفاتحة ۔ سور)

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم واال ہے 

سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے 

کے ہیں ۔ اس لئے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے ۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتداء 

اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں مثال ام القرآن ،السبع المثانی ، القرآن العظیم 

 وغیرھامن االسماء( دم )،الشفاء ، الرقیہ 

لٰی نے فرمایا قسمت اس کا ایک اہم نام الصلوة بھی ہےجیساکہ ایک حدیث قدسی میں ہے ہللا تعا

 الصلوة بینی وبین عبدی ۔ الحدیث صحیح مسلم کتاب الصلوة

 کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کردیا ہے مراد سورة فاتحہ ہے ( نماز )میں نے صالة

جس کا نصف حصہ ہللا تعالٰی کی حمد وثناء اور اس کی رحمت وربوبیت اور عدل وبادشاہت 

 نصف حصے میں دعا ومناجات ہے جوبندہ ہللا کی بارگاہ میں کرتا ہے ۔کے بیان میں ہے اور 

اس حدیث میں سورة فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ 

نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے ۔ چنانچہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کے ارشادات 

صحیح )ے فرمایا۔ الصلوة لمن لم یقرابفاتحہ الکتاب میں اس کی خوب وضاحت کردی گئی ہ

( من )اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورة فاتحہ نہیں پڑھی ۔ اس حدیث میں ( بخاری ومسلم 

کا لفظ عام ہے جو ہرنمازی کو شامل ہے منفرد ہو یاامام کے پیچھے مقتدی ۔ سری نماز ہویا 

 اتحہ پڑھنا ضروری ہے ۔جہری فرض نماز ہو یانفل ہرنمازی کے لئے سورة ف

اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں 

بعض صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم اجمعین بھی نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کے ساتھ قرآن 

،نماز ختم  کریم پڑھتے رہے جس کی وجہ سے آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہوگئی

ہونے کے بعد جب آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو؟ انہوں نے 

اثبات میں جواب دیا توآپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا التفعلوااالبام القرآن فانہ الصلوة لمن لم 

ضرورپڑھا کرو کیونکہ  البتہ سورة فاتحہ( یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو)یقرابھا تم ایسا مت کرو

اسی طرح حضرت ابوہریرہ رضی ( ابوداؤد ،ترمذی ،نسائی)اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی 

ہللا عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ نے فرمایا من صلی صلوة لم یقرافیھا بام القرآن فھی 

ناقص ہے تین مرتبہ آپ خداج ۔ثالثا غیر تمام جس نےبغیر فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز 

انانکون وراء )صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابوہریرہ رضی ہللا تعالٰی عنہ سے عرض کیا گیا 

حضرت ابوہریرہ رضی ہللا ( امام کے پیچھے بھی ہم نمازپڑھتے ہیں اس وقت کیا کریں؟)االمام 

( تحہ اپنے جی میں پڑھوامام کے پیچھے تم سورة فا)اقرابھا فی نفسک )تعالٰی عنہ نے فرمایا 

 صحیح مسلم ۔

َواَِذا قُِري َ اْلقُْرٰاُن فَاْستَِمُعْوا لَٗه )مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہواکہ قرآن مجید میں جوآتا ہے 

۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش (402:۔ االعراف7(َواَْنِصتُْوا لََعلَُّكْم تُْرَحُمْونَ 
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جب امام قرات کرے توخاموش رہو۔ کا مطلب یہ ہے ( بشرط صحت)اواذاقرافانصتو)رہو،یاحدیث 

کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورة فاتحہ کے عالوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں ۔ امام کے 

ساتھ قرآن نہ پڑھیں ۔ یاامام سورة فاتحہ کی فاتحۃ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی 

حہ پڑھ سکیں یاامام سورة فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورة فات

 کرے کہ مقتدی سورة فاتحہ پڑھ لیں۔

اس طرح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ میں الحمد ہلل کوئی تعارض نہیں رہتا۔دونوں پر عمل 

ہوجاتا ہے ۔ جب کہ سورة فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی کہ خاکم بدہن قرآن کریم اور 

کراؤ ہے اور دونوں میں سے کسی ایک پرہی عمل ہوسکتا ہے ۔ بیک وقت دونوں پر احادیث ٹ

اس مسئلے کی )کا حاشیہ ۴۰۲عمل ممکن نہیں ۔ فتعوذباہلل من ھذا۔دیکھئے سورة اعراف آیت 

تحقیق کے لئے مالحظہ ہو کتاب تحقیق الکالم ازموالناعبدالرحمن مبارک پوری وتوضیح الکالم 

۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ (ی حفظہ ہللا وغیرہ موالنا ارشادالحق اثر

ہللا کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اگرمقتدی امام کی قرات سن رہاہوتو نہ پڑھے 

 ( ۴۲/۴۶۲مجموع فتاوی ابن تیمیہ )اور اگر نہ سن رہاہو تو پڑھے 

سے قبل ( نبوت۱ ۲)ے کہ جو سورتیں ہجرت یہ سورة مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہ ۱

نازل ہوئیں وہ مکی ہیں خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کے آس پاس اور مدنی وہ 

سورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں خواہ وہ مدینہ یا اس کے آس پاس میں نازل ہوئیں یا 

ِ کی بابت اس سے دور حتٰی کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کی وں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بِْسِم ہللٰاٰ

اختالف کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے یا یہ صرف 

سورة فاتحہ کی ایک آیت ہے یا کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے اسے صرف دوسری 

علماء مکہ و کوفہ نے  سورت سے ممتاز کرنے کیلئے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے

اسے سورة فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے جبکہ علماء مدینہ بصرہ اور شام نے 

کے کہ اس  ۲۰اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا۔ سوائے سورة نمل کی آیت نمبر

ِ اس کا جزو ہے۔ اس طرح  ی آواز سے نمازوں میں اس کے اونچ( جہری)میں باالتفاق بِْسِم ہللٰاٰ

پڑھنے پر بھی اختالف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری 

ِ کو آغاز ( دھیمی) آواز سے اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو بہتر قرار دیا ہے۔ بِْسِم ہللٰاٰ

اہم کام میں ہی الگ کیا گیا ہے یعنی ہللا کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تالوت کرتا ہوں ہر 

کے شروع کرنے سے پہلے بسم ہللا پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ 

ِ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تالوت کے وقت، بِْسِم  کھانے، ذبح، وضو اور جماع سے پہلے بِْسِم ہللٰاٰ

ِحْیِم، سے پہلے  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِ ِمَن الشَّْیطٰ ) ہللٰاٰ ِجْیمِ اَُعْوُذ باہلٰلٰ پڑھنا بھی ضروری ہے جب تم ( ِن الرَّ

 قرآن کریم پڑھنے لگو تو ہللا کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔
 

لَِمْْيَ       ِ َرٰبِ الْعه    Ǻَالَْحْمُد ّلِلٰه

 (۴)جو تمام جہانوں کا پالنے واال ہے ( ۱)سب تعریفیں ہللا تعاٰلی کے لیے ہیں 

مخصوص کے لئے ہے یعنی تمام تعریفیں ہللا کے لئے ہیں یا اس کے لئے ' ال ' اَْلَحْمُد میں  ۱ف

خاص ہیں کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف ہللا تعاٰلی ہے۔ کسی کے اندر کوئی 

کا مستحق ( تعریف)خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی ہللا تعاٰلی کا پیدا کردہ ہے اس لئے حمد 

کا ذاتی نام ہے اس کا استعمال کسی اور کے لئے جائز نہیں اَل اِٰلہَ افضل  بھی وہی ہے۔ ہللا یہ ہللا

ِ کو افضل دعا کہا گیا ہے۔  صحیح مسلم اور نسائی کی ( ترمذی، نسائی وغیرہ)الذکر اور اَْلَحْمُد ہلِلٰٰ

ِ میزان کو بھر دیتا ہے اسی لئے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہللا  اس روایت میں ہے اَْلَحْمُد ہلِلٰ

 (صحیح مسلم)بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ ہللا کی حمد کرے۔ 
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ہللا تعاٰلی کے اسمائے حسٰنے میں سے ہے، جس کا معنی ہرچیز کو پیدا کر کے ( َربْ ) ۴ف 

ضروریات کو مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے واال۔ اس کے استعمال بغیر اضافت 

جہان کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام ( جہان)َعالَْم ( اْلَعالَِمْینَ )اور کے لئے جائز نہیں  کے کسی

خالئق کے مجموعہ کو عالم کہا جاتا ہے، اس لئے اس کی جمع نہیں الئی جاتی۔ لیکن یہاں اس 

کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لئے عالم کی بھی جمع الئی گئی ہے، جس سے مراد مخلوق 

نسیں ہیں۔ مثال عالم جن، عالم انس، عالم مالئکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ کی الگ الگ ج

ان تمام مخلوکات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعا مختلف ہیں لیکن َربِّ اْلَعالَِمْیَن سب کی 

 ضروریات، ان کے احوال و ظروف اور طباع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔
 

ِحْْيِ  ِن الرَّ ْْحه    Ą   الرَّ

 ۔(۱)بڑا مہربان نہایت رحم کرنے واال 

رحمن بروز فعالن اور رحیم بروزن فعیل ہے ۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں ۔ جن میں  ۱ف

کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے ۔ یعنی ہللا تعاٰلی بہت رحم کرنے واال ہے اور اس کی یہ 

ہیں رحٰمن میں رحیم کی نسبت زیادہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے 

مبالغہ ہے اسی لیے رحٰمن الدنیا واآلخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت جس میں بال 

تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہو گا۔ یعنی 

 اس کی رحمت صرف مومنین کے لئے خاص ہوگی۔ اللھم اجعلنا منھم ۔آمین
 

ْيِن    ِِلِ يَْوِم اٰلِ  Ǽۭمه

 (۱)مالک ہے ( یعنی قیامت کا)بدلے کے دن 

دنیا میں بھی اگرچہ کیئے کی سزا کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے تاہم اس کا مکمل ۱ف

ظہور آخرت میں ہوگا اور ہللا تعاٰلی ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق 

صرف ہللا تعاٰلی ہی ہوگا ہللا تعاٰلی اس روز فرمائے گا آج کس کی مکمل جزا یا سزا دے گا۔ اور 

بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا صرف ایک ہللا غالب کے لیے اس دن کوئی ہستی کسی کے 

 لئے اختیار نہیں رکھے گی سارا معاملہ ہللا کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔
 

َتعِ  َك نَس ْ َك نَْعُبُد َوِاَّيَّ  ۭ Ćْْيُ    ِاَّيَّ

 ۔(۱)ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں 

عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار اور  ۱ف

بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس 

اس کی ما فوق االسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ ذات کے ساتھ محبت بھی ہو 

سیدھی عبارت ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ نہ عبادت ہللا کے سوا 

کسی اور کی جائز ہے اور نہ مدد مانگنا کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب 

ا روگ راہ پا گیا ہے وہ ما فوق االسباب اور ما تحت کر دیا گیا لیکن جن کے دلوں میں شرک ک

االسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے 

ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں بیوی سے مدد چاہتے 

لب ہوتے ہیں اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ ہیں ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طا

ہللا کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حاالنکہ اسباب کے ما تحت ایک دوسرے سے 

مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے یہ تو ہللا تعاٰلی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جس میں سارے 

ہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ کام ظاہر اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں حتی ک
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ہللا کے دین کیلئے کون میرا مددگار ( من انصاری الی ہللا)حضرت عیسٰی علیہ السالم نے فرمایا 

نیکی اور تقوی ( 4:۔المائدہ5( َوتََعاَونُْوا َعلَي اْلبِرِّ َوالتَّْقٰوىۘ  )ہے؟ ہللا تعاٰلی نے اہل ایمان کو فرمایا 

یک دوسرے کی مدد کرو ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے نہ شرک بلکہ کے کاموں پر ا

مطلوب و محمود ہے۔ اسکا اصطالحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص 

سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو جیسے کسی فوت 

ا اور حاجت روا سمجھنا اسکو نافع وضار شدہ شحص کو مدد کے لیے پکارنا اس کو مشکل کش

باور کرنا اور دور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صالحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا۔ 

اسکا نام ہے ما فوق االسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف 

لمان ملکوں میں عام ہے۔ ماننا اسی کا نام شرک ہے جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مس

اعاذنا ہللا منہ۔ توحید کی تین قسمیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی تین اہم 

قسمیں بھی مختصرا بیان کر دی جائیں۔ یہ قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت۔ اور توحید 

ر مدبر صرف ہللا تعاٰلی ہے ۔ توحید ربوبیت کا مطلب کہ اس کائنات کا مالک رازق او۱صفات ۔

اور اس توحید کو تمام لوگ مانتے ہیں، حتٰی کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں، 

جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا۔ مثال فرمایا۔ اے پیغمبر صلی ہللا علیہ 

کانوں اور آنکھوں ( تمہارے)وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا 

کا مالک کون ہے اور بےجان سے جاندار اور جاندار سے بےجان کو کون پیدا کرتا ہے اور دنیا 

یعنی سب کام کرنے واال ہللا ( )ہللا)کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ 

َن السََّما( )ہے ْمَع َوااْلَْبَصاَر َوَمْن یُّْخِرُج اْلـَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت ِء َوااْلَْرِض اَمَّ ۘ  قُْل َمْن یَّْرُزقُُكْم مِّ ْن یَّْملُِك السَّ

ُ   ۘ  َویُْخِرُج اْلَمیَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوَمْن یَُّدبُِّر ااْلَْمَر   ( 13:۔یونس30(  13فَقُْل اَفاََل تَتَّقُْوَن    ۘ  فََسیَقُْولُْوَن ہللٰاٰ

ہللا علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو دوسرے مقام پر فرمایا اگر آپ صلی 

کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے؟ ساتواں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہرچیز کی 

بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے 

قُْل )کہ ہللا یعنی یہ سارے کام ہللا ہی کے ہیں۔  واال نہیں ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے

ِ  42لَِّمِن ااْلَْرُض َوَمْن فِْیھَآ اِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمْوَن  بُّ 45قُْل اَفاََل تََذكَُّرْوَن   ۘ   َسیَقُْولُْوَن ہلِلٰٰ  قُْل َمْن رَّ

ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظْیِم  ِ   َسیَقُْولُوْ 48السَّٰمٰوِت السَّ بِیَِدٖہ َملَُكْوُت  ۘ   قُْل َمنْ 47قُْل اَفاََل تَتَّقُْوَن  ۘ  َن ہلِلٰٰ

ھَُو یُِجْیُر َواَل یَُجاُر َعلَْیِه اِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمْوَن  ِ  44ُكلِّ َشْيٍء وَّ ى تُْسَحُرْوَن  ۘ   َسیَقُْولُْوَن ہلِلٰٰ (  48قُْل فَاَنٰٰ

توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام  ۔۴وغیرھا من اآلیات۔ ( 42-48:۔المؤمنون41

کا مستحق ہللا تعاٰلی ہے اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کیلئے یا 

اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے اس لئے نماز، روزہ، حج اور زکوة صرف یہی 

اسکے نام کی نذر نیاز دینا  عبادات نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا والتجاء کرنا،

اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا اس کا طواف کرنا اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ 

بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ کہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ عبادات کی بہت 

ہیں جو سراسر سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لئے بھی کرتے 

۔ توحید صفات کا مطلب ہے کہ ہللا تعاٰلی کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ۲شرک ہے۔

ہیں انکو بغیر کسی تاویل اور تحریف کے تسلیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے 

کی  اندر نہ مانیں۔ مثال جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک

فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یا 

اس قسم کی اور صفات الہیہ ان میں سے کوئی صفت بھی ہللا کے سوا کسی نبی ولی یا کسی بھی 

شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہو گا۔ افسوس ہے کہ 
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پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے اور انہوں نے ہللا کی مذکورہ صفات میں بہت قبر 

 سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اعاذنا ہللا منہ۔

 توحید کی تین قسمیں۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی تین اہم قسمیں مختصرا بیان کردی جائیں ۔ یہ 

 ،توحید الوہیت ، اور توحید صفات قسمیں ہیں ۔ توحید ربوبیت

۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق ، مالک ،رازق ،اور مدبر صرف ہللا تعالٰی ۱

ہے ۔ اس توحید کو مالحدہ و زنادقہ کے عالوہ تمام لوگ مانتے ہیں حتی کہ مشرکین بھی اس 

اعتراف نقل کا ہے۔ مثال فرمایا کے قائل رہے ہیں اور ہیں جیساکہ قرآن کریم نے مشرکیں مکہ 

اے پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تم ٓاسمان و زمیں میں رزق کون دیتا ہے یا 

کانوں اور ٓانکھوں کامالک کون ہے اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے ( تمہارے )

ہے ؟ جھٹ کہہ دیں گے کے جان کو کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا 

َن السََّما( )یعنی یہ سب کام کرنے واال ہللا ہے)ہللا  ْمَع ۘ  قُْل َمْن یَّْرُزقُُكْم مِّ ْن یَّْملُِك السَّ ِء َوااْلَْرِض اَمَّ

ُ   ۘ  ااْلَْمَر   َوااْلَْبَصاَر َوَمْن یُّْخِرُج اْلـَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َویُْخِرُج اْلَمیَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوَمْن یَُّدبِّرُ   ۘ  فََسیَقُْولُْوَن ہللٰاٰ

ْن َخلََق السَّٰمٰوِت )۔دوسرے مقام پر فرمایا ( 13:۔یونس30(  13فَقُْل اَفاََل تَتَّقُْوَن    َولَٕىِْن َساَْلــتَھُْم مَّ

 ُ
ٓاسمان و اگر ٓاپ صلی ہللا علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ ( 14:۔الزمر18( َوااْلَْرَض لَیَقُْولُنَّ ہللٰاٰ

زمین کا خالق کون ہے ؟ تو یقینا یہی کہں گے کہ ہللا ۔ ایک اور مقام پر فرمایا اگر ٓاپ صلی ہللا 

علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے ؟ ساتوں 

اور وہ  ٓاسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے ؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے ؟

سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے واال نہیں ۔ ان سب کے جواب میں یہ یہی 

وغیرھا من ( 42-48:۔المومنون 41)کہیں گے کہ ہللا تعالٰی یعنی یہ سارے کام ہللا ہی کے ہیں۔

 االیات۔

تعالٰی ہے اور  ۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کی مستحق صرف ہللا۴

عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لئے ، یا اس کی ناراضی کے 

خوف سے کیا جائے ، اس لئے نماز ، روزہ ، حج اور زکوة صرف یہی عبادات نہیں بلکہ کسی 

مخصوص ہستی سے دعا و التجاء کرنا ۔ اس کے نام کی نذر ونیاز دینا اس کے سامنے دست 

ونا اس کا طواف کرنا اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں ۔ توحید بستہ کھڑا ہ

الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں 

 مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لئے بھی کرتے ہیں جو سراسر شرک ہے ۔

تعالٰی کی جو صفات قرآن وحدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو ۔ توحید صفات کا مطلب ہے کہ ہللا ۲

بغیر کسی تاویل اور تحریف کے تسلیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ 

مانیں ، مثال جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے یادور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد 

کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے یہ یا اس سننے پر وہ قادر ہے کائنات میں ہرطرح کا تصرف 

قسم کی اور صفات اٰلہیہ ان میں سے کوئی صفت بھی ہللا تعالٰی کے سوا کسی نبی ، ولی یا کسی 

بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں ۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے 

ں نے ہللا کی مذکورہ صفات میں بہت کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے اور انہو

 سے بندوں کو بھی شریک کررکھا ہے ۔ اعاذناہللا منہ۔
 

اَط الُْمْستَـِقْْيَ     َ   Ĉِاْھِدََن الّٰصِ

 ۔(۱)ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا 
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ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چال دینا، منزِل  ۱ف

ینا۔ اسے عربی میں ارشاد توفیق، الہام اور داللت سے تعبیر کیا جاتا ہے، مقصود تک پہنچا د

یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت 

حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل ( منزِل مقصود)نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا 

، االسالم، ہے، جسے نبی صلی ہللا   و سکتی۔ یہ صراط مستقیم وہی اور ذہانت سے حاصل نہیں ہ

 علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور جو اب قرآن و احادیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔
 

ْم  يَْن َانَْعْمَت عَلَْْيِ ِ اَط اَّلَّ ِْْٰيَ       ۹ِِصَ اۗل ْم َوََل الضَّ    Ċغَْْيِ الَْمْغُضْوِب عَلَْْيِ

۔ ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں (۱)وں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اُن لوگ

 (۴)کا۔ 

یہ صراِط مستقیم یہ وہ اسالم ہے جسے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ُدنیا کے سامنے پیش  ۱ف

 فرمایا اور جو اب قرآن و احادیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔

یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر لوگ چلے، جن پر تیرا صراط ُمستقیم کی وضاحت ہے کہ  ۴ف

ُسْوَل فَاُولٰ )انعام ہوا ۔ َ َوالرَّ ْیقِْیَن ۘ  َوَمْن یُِّطِع ہللٰاٰ دِّ َن َوالصِّ َن النَّبِیٰٖ ُ َعلَْیِھْم مِّ
ٕىَِك َمَع الَِّذْیَن اَْنَعَم ہللٰاٰ

ھََدا لِِحْیَن ۘ  َوالشُّ اور جو بھی ہللا تعاٰلی کی ( 88:۔النساء2( ۘ  88   ٕىَِك َرفِْیقًاۘ  َوَحُسَن اُولٰ  ۘ  ِء َوالٰصٰ

اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر ہللا 

تعاٰلی نے انعام کیا جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں۔ اس آیت 

یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت رسول صلی ہللا میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام 

علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے نہ کہ کوئی اور راستہ۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ َمْغُضْوُب 

آلِْین)سے مراد یہودی اور ( جن پر ہللا کا غضب نازل ہوا )َعلَْیِھْم  گمراہوں سے مراد ( َوالَ الضَّ

ہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اسمیں کوئی اختالف نہیں ہیں ابن ابی حاتم ک( عیسائی)نصارٰی 

مستقیم پر چلنے والوں کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارٰی 

دونوں کے گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی تھی وہ جانتے بوجھتے صحیح 

لہ کرنے میں گریز نہیں کرتے تھے راستے پر نہیں چلتے تھے آیات اٰلہی میں تحریف اور حی

حضرت عزیر علیہ السالم کو ابن ہللا کہتے اپنے احبار و رھبان کو حرام و حالل کا مجاز 

سمجھتے تھے۔ نصارٰی کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسٰی علیہ السالم کو ابن 

ھی کہ انہوں نے ہللا کہا حرام و حالل کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصاٰری کی بڑی غلطی یہ ت

اور تین خدا میں سے ایک ( ہللا کا بیٹا)حضرت عیسٰی علیہ السالم کی شان میں غلو کیا اور انہیں 

قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں 

بار و نکبت کے برھتے ذلیل و رسوا ہیں ہللا تعاٰلی اسے ضاللت کے گڑھے سے نکالے۔ تاکہ اد

ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکے۔ سورة کے آخر میں آِمْین کہنے کی نبی صلی ہللا علیہ 

وسلم نے تاکید فرمائی اسلیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہئے۔ اے ہللا ہماری دعا 

 قبول فرما۔
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 سورة البقرة
( ۴۲٦۔ تعداد آیات  ۴سورة البقرة ۔ سورة نمبر  ) 

ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

گائے کے )اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے اس لیے اس کو بقرہ  ۱ف

ھی بیان کی گئی ہے کہ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت ب( واقعہ والی سورت کہا جاتا ہے

جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی 

دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے البتہ اس کی بعض آیات جمعۃ الوداع کے موقع پر نازل 

ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں ایک ہزار خبر ایک ہزار احکام اور ایک ہزار 

 (ابن کثیر)منہیات۔

 
 Ǻالٰۗمۗ     

 (۱)الم 

الف الم میم انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے  ۱ف

البتہ نبی ( َوہللٰا العالُِم بمرادہ)حروف ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے 

یں کہتا کہ الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک صلی ہللا علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے میں نہ

حرف، میم ایک حرف اور الم ایک حرف ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر دس گنا 

 ہے۔

 
ُب ََل َريَْب     ٻ ِفْيِه   ڔ ُھًدى ِلٰلُْمتَِّقْْيَ     ِِلَ اْلِكته  Ąذه

روں کو راہ دکھانے والی پرہیزگا( ۱)میں کوئی شک نہیں ( کے ہللا کی کتاب ہونے)اس کتاب 

 (۴)ے ہ

تَْنِزْیُل اْلِكٰتِب )اس کے منزل من ہللا ہونے میں کوئی شبہ نہیں جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے  ۱ف

بِّ اْلٰعلَِمْینَ  عالوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کئے گئے ( 4:۔السجدہ14 (Ąۭ  اَل َرْیَب فِْیِه ِمْن رَّ

مسائل بیان کئے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی  ہیں ان کی صداقت میں جو احکام و

 شک نہیں۔

ویسے تو یہ کتاب اٰلہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے نازل ہوئی ہے لیکن اس  ۴ف

چشمہ فیض سے سراب صرف وہی لوگ ہونگے جو آب حیات کے متالشی اور خوف اٰلہی سے 

 کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا سرشار ہوں گے۔ جن کے دل میں مرنے کے بعد ہللا

احساس اور اس کی فکر ہی نہیں اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی 

 نہیں ہوگا تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے۔

 
ا لهوَة َو ِممَّ ْيَن يُْؤِمنُْوَن ِِبلَْغْيِب َو يُـِقْيُمْوَن الصَّ ِ   Ǽَرَزْقنهھُْم يُْنِفُقْوَن     اَّلَّ
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اور ہمارے دیئے ہوئے ( ۴)اور نماز کو قائم رکھتے ہیں ( ۱)جو لوگ غیب پر ایمان التے ہیں 

 (۲)ں مال سے خرچ کرتے ہی

اَُمْور َغْیبُۃ سے مراد وہ چیزیں ہیں جنکا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں۔ جیسے ذات  ۱ف

الئکہ، عذاب قبر اور حشر وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہللا باری تعالٰی، وحی، جنت دوزخ، م

اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی بتالئی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا، 

 جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضاللت ہے۔

نا، ورنہ نماز اقامت صٰلوة سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کر ۴ف

 تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔

اَْنفَاْق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب  ۲ف

اطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے 

 خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔

 
ِخَرِة ُھْم يُْوِقنُْوَن    وَ  ْيَن يُْؤِمنُْوَن ِبَمآ ُاْنزَِل ِالَْيَك َوَمآ ُاْنزَِل ِمْن قَْبِِلَ    ۚ   َوِِبَْله ِ  Ćۭاَّلَّ

اور جو لوگ ایمان التے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا 

 وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیںاور ( ۱)

ی کتابوں پر ایمان النے کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں انبیاء علیہم السالم پر نازل ہوئیں وہ پچھل ۱ف

سب سچی ہیں وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتیں نیز ان پر عمل بھی نہیں کیا 

جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی۔ حدیث۔ پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے بھی 

م ہوا کہ وحی و رسالت کا سلسلہ آنحضرت صلی ہللا علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ معلو

 اس پر بھی ایمان کا ذکر ہللا تعاٰلی ضرور فرماتا۔

 
َك ُھُم الُْمْفِلُحْوَن   

ِٕ
ى
ۗ ْم   ۤ   َوُاوله ِ ّٰبِ ْن رَّ َك عَٰله ُھًدى ٰمِ

ِٕ
ى
ۗ  Ĉُاوله

ں اور یہی لوگ فالح اور نجات پانے والے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہی

(۱) 

یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان النے کے بعد تقوٰی و عمل اور عقیدہ  ۱ف

صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے 

و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا مراد آخرت میں رضائے اٰلہی اور اس کی رحمت 

میں بھی خوش حالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان ہللا۔ ورنہ اصل کامیابی آخرت 

ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ہللا تعاٰلی دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر 

جس کے بعد اس سے خیر اور قبول  ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے

 اسالم کی توقع ہی نہیں۔

 
ْم َءَانَْذْرتَھُْم َاْم لَْم تُْنِذْرُھْم ََل يُْؤِمنُْوَن      ْيَن َكَفُرْوا َسَواٌۗء عَلَْْيِ ِ  Čِانَّ اَّلَّ

 (۱)کافروں کو آپ کا ڈرانا، یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ الئیں گے۔ 

علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب نبی صلی ہللا  ۱ف

سے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کوشش فرماتے لیکن ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب 

جیسے ابو )میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی 

آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بیشمار لوگ  ورنہ( جہل اور ابو لہب وغیرہ

 مسلمان ہوئے حٰتی کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسالم کے سایہ عاطفت میں آ گیا۔
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لَھُْم عََذاٌب َعِظْْيٌ      َابَْصاِرِِهْ ِغَشاَوةٌ  وَّ
ٓ ِعهِْم   ۭ   َوعَٰله ْم َوعَٰله ََسْ ُ عَٰله قُلُْوِّبِ    Ċَخََتَ اّلٰله

تعاٰلی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہللا 

 (۱)ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے 

یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی  ۱ف

کان حق کی بات  وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے اور ان کے

سننے کے لئے آمادہ نہیں اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے 

سے محروم ہیں تو اب وہ ایمان کس طرح سے ال سکتے ہیں؟ ایمان تو ان ہی لوگوں کے حصے 

ان سے آیا ہے اور آتا ہے، جو ہللا تعاٰلی کی دی ہوئی صالحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور 

مغفرت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا 

گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر 

کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اگر وہ 

کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا توبہ 

جاتا ہے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ زنگ ہے جسے ہللا تعاٰلی نے بیان فرمایا ہے 

ا َكانُْوا یَْكِسبُْوَن   ۘ  َكالَّ بَْل ) یعنی ان کے کرتوتوں کی ( 32:۔المطففین41( 32َراَن َعٰلي قُلُْوبِِھْم مَّ

 وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے جو ان کی مسلسل بداعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔

 
ِخِر َوَما ُھْم ِبُمْؤِمِنْْيَ    ِ َوِِبلَْيْوِم اَْله َمنَّا ِِبّلٰله َُّقْوُل اه  Ďَۘوِمَن النَّاِس َمْن ي

ر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان بعض کہتے ہیں کہ ہم ہللا پر اور قیامت کے دن پ

 (۱)والے نہیں ہیں۔ 

یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جن کے دل تو ایمان سے  ۱ف

محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لئے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے ہللا 

دھوکا دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ  تعاٰلی نے فرمایا کہ وہ نہ ہللا کو

جانتا ہے اور اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہللا تعاٰلی وحی کے ذریعے 

سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا یوں اس فریب کا سارا نقصان خود 

 اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔انہی کو پہنچتا ہے کہ انہوں نے 

 
ٓ َانُْفَسھُْم َوَما يَْشُعُرْوَن     َدُعْوَن ِاَلَّ َمنُْوا    ۚ   َوَما َُيْ يَْن اه ِ َ َواَّلَّ ِدُعْوَن اّلٰله  Ḍُُۭيه

 وہ ہللا تعاٰلی اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکا دے

 رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔

 
ُ َمَرًضا    ۚ   َولَھُْم عََذاٌب َاِلْْيٌۢ       ڏ   ِبَما ََكنُْوا يَْكذِ  َرٌض       فََزاَدُھُم اّلٰله ْم مَّ  01بُْوَن   ِِفْ قُلُْوِّبِ

اور ان کے ( ۱)ان کے دلوں میں بیماری تھی اور ہللا تعاٰلی نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا 

 ھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ج

بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے جس کی اصالح کی فکر نہ کی جائے تو  ۱ف

بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی عالمات میں سے ہے، جس سے 

 اجتناب ضروری ہے۔

 
ُن ُمْصِلُحْوَن    َوِاَذا ِقْيَل لَھُْم ََل تُْفِسُدْوا ِِف ا ََّما ََنْ  00َْلَ ْرِض        قَالُْوٓا ِان

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف 

 اصالح کرنے والے ہیں۔ 
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َّھُْم ُھُم الُْمْفِسُدْوَن َولهِكْن َلَّ يَْشُعُرْوَن     01َاََلٓ ِان

 نہیں رکھتے۔( سمجھ)لیکن شعور ( ۱)لوگ فساد کرنے والے ہیں  خبردار ہو یقیناً یہی

فساد، اصالح کی ضد ہے۔ کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیالتا ہے اور اطاعت اٰلہی  ۱ف

سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیالتے وہ فساد ہیں 

مال حدود اٰلہی کو کرتے ہیں اور سمجھتے اور دعوٰی اشاعت وہ منکرات کی کرتے ہیں اور پا

 یہ کرتے ہیں کہ اصالح اور ترقی کے لئے کوشاں ہیں۔

 
َّھُ َفهَاُۗء     ۭ   َاََلٓ ِان َمَن السُّ ٓ اه َمَن النَّاُس قَالُْوٓا َانُْؤِمُن مََكَ ٓ اه ِمنُْوا مََكَ َفهَاُۗء َولهِكْن َلَّ َوِاَذا ِقْيَل لَھُْم اه  01 يَْعلَُمْوَن  ْم ُھُم السُّ

کی طرح تم بھی ایمان الؤ تو جواب ( یعنی صحابہ)اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں 

خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بیوقوف ( ۱)دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان الئیں جیسا بیوقوف الئے ہیں، 

 ۔(۴) ہیں، لیکن جانتے نہیں

کہا جنہوں نے ہللا کی راہ میں جان و مال کی کسی ان منافقین نے ان صحابہ کو بیوقوف  ۱ف

بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باہلل صحابہ کرام 

دولت ایمان سے محروم تھے ہللا تعاٰلی نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ فرمایا 

فادات کو قربان کر دینا بےوقوفی نہیں، عین عقلمندی اور کسی اعلٰے تر مقصد کے لئے دینوی م

سعادت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا۔ اس لئے وہ پکے مومن ہی نہیں 

بلکہ ایمان کے لئے ایک معیار اور کسوٹی ہیں، اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام 

 ( 317:۔ البقرة4( نُْوا بِِمْثِل َمآ ٰاَمْنتُْم بِٖه فَقَِد اْھتََدْوافَاِْن ٰامَ )کی طرح ایمان الئیں گے 

کو نظر انداز کر ( دیر سے ملنے والے فائدے)کے لئے ( فوری فائدے)ظاہر بات ہے کہ  ۴ف

دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا 

لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی سفاہت ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے اور ہللا کی بجائے 

 کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بےعلم رہے۔

 
ْم       قَالُْوٓا ِاَنَّ  ِطْيِِنِ يه َمنَّا      ښ    َوِاَذا َخلَْوا ِاٰله ش َ ا اه َمنُْوا قَالُٓوْ ْيَن اه ِ ََّما َنَْ َوِاَذا لَُقوا اَّلَّ ََتْزُِءْوَن   َمَعُُكْ       ِان  01ُن ُمس ْ

اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں جب اپنے بڑوں کے 

 تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔( ۱)پاس جاتے ہیں 

مسلمانوں کے  شٰیطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں۔ جن کی ایماء پر وہ اسالم اور ۱ف

 خالف سازشیں کرتے تھے یا منافقین کے اپنے سردار۔

 
ْم يَْعَمھُْوَن    ُھْم ِِفْ ُطْغَياِِنِ ْم َويَُمدُّ ََتْزِئُ ِّبِ ُ يَس ْ  01َاّلٰله

اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا ( ۱)ہللا تعاٰلی بھی ان سے مذاق کرتا ہے 

 ا ہے۔دیت

ان سے مذاق کرتا ہے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح مسمانوں کے ہللا تعاٰلی بھی  ۱ف

ساتھ استہزاء استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہللا تعاٰلی بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے 

انہیں ذلت میں مبتال کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا، زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتا 

کے فعل کی سزا ہے جیسے برائی کا بدلہ، اسی کی مثل برائی، میں برائی  یہ مذاق نہیں ہے، ان

کے بدلے کو برائی کہا گیا حاالنکہ وہ برائی نہیں ہے ایک جائز فعل ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے 

یَْوَم یَقُْوُل )کہ قیامت والے دن ہللا تعاٰلی بھی ان سے فرمائے گا۔ جیسا کہ سورة حدید کی آیت 

 میں وضاحت ہے۔( 31:۔ الحدید57( اْلُمٰنفِقُْونَ 
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َاَرتُھُْم َوَما ََكنُْوا ُمهَْتِدْيَن     ى   ۠   فََما َرِِبَْت ّٰتِ لهََلَ ِِبلْهُده ُوا الضَّ ْيَن اْشََتَ ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ  01ُاوله

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت 

 ہوئے۔فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے نے ان کو ( ۱)

تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے۔ جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔  ۱ف

منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر ہی گھاٹے والی تجارت کی۔ لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے 

ہو جائے۔ بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں اس گھاٹے کا انہیں علم 

ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی 

 بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل فہم سے عاری سمجھتے تھے۔

 
آ َاَضاۗ  ى اْسـَتْوقََد ََنًرا   ۚ   فَلَمَّ ِ ْوَن    َمثَلُھُْم ََكَثَِل اَّلَّ ٍت َلَّ يُْبِّصُ ُ ِبُنْوِرِِهْ َوتََرَكھُْم ِِفْ ُظلُمه  01َءْت َما َحْوََلٗ َذَھَب اّلٰله

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جالئی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی 

 (۱)تے۔ ہی تھیں کہ ہللا ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، جو نہیں دیکھ

حضرت عبد ہللا بن مسعود رضی ہللا عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے  ۱ف

نبی صلی ہللا علیہ وسلم جب مدینہ تشریف الئے تو کچھ لوگ مسلمان ہوگئے لیکن پھر جلدی 

منافق ہوگئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا اس نے روشنی جالئی 

س کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہوگئیں دفعتا جس سے ا

وہ روشنی بجھ گئی اور حسب سابق تاریکیوں میں ِگھر گئے۔ یہ حال منافقین کا تھا پہلے وہ 

شرک کی تاریکی میں تھے مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے۔ حالل و حرام کو پہچان گئے 

 (فتح القدیر)نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی  پھر وہ دوبارہ کفر و

 
ٌى فَھُْم ََل يَْرِجُعْوَن      01ۻ بُُْكٌ ُُعْ

 بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں جانتے

 
ٓ اه  َعلُْوَن َاَصاِبَعھُْم ِِفْ بَْرٌق   ۚ   ََيْ َرْعٌد وَّ ٌت وَّ َماِۗء ِفْيِه ُظلُمه َن السَّ ٍِٰب ٰمِ ِفرِْيَن   َاْو َكَصي ُ ُمِحْيطٌۢ ِِبْلكه َواِعِق َحَذَر الَْمْوِت    ۭ   َواّلٰله َن الصَّ ْم ٰمِ  01َذاِِنِ

یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے 

رنے واال کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور ہللا تعاٰلی کافروں کو گھی

 ہے۔

 
ْم قَ  َشْوا ِفْيِه   ڎ   َوِاَذآ َاْظََلَ عَلَْْيِ َطُف َابَْصاَرُھْم   ۭ   ُُكََّمآ َاَضاَۗء لَھُْم مَّ ُق َُيْ َ عَٰله يَََكُد الََْبْ َھَب ِبَسْمِعهِْم َوَابَْصاِرِِهْ   ۭ   ِانَّ اّلٰله ُ ََّلَ اُمْوا    ۭ   َولَْو َشاَۗء اّلٰله

ٍء قَدِ     11ْيٌر ُكِٰ ََشْ

قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس 

اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر ہللا ( ۱)میں چلتے پھرتے ہیں 

رت یقیناً ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قد( ۴)تعاٰلی چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے 

 رکھنے واال ہے۔

یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی  ۱ف

اس کی بابت وہ شبہ و شک میں مبتال ہو جاتے ہیں۔ پس ان کے دل میں شک و شبہ اس بارش 

کی طرح ہے جو اندھیروں شکوک کفر اور نفاق میں اترتی ہے گرج چمک سے ان کے دل ڈر 

اتے ہیں حٰتی کے خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ ڈر ج

تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں ہللا کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا کیونکہ وہ ہللا کے 
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گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک 

اسالم یا مسلمان پر مشکالت کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگردان پڑتے ہیں لیکن پھر جب 

منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گومگو کا شکار اور ( ابن کثیر)کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 

 سے محروم رہتا ہے۔( اسالم)قبول حق 

صالحیتوں کو  اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر ہللا تعاٰلی چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی ۴ف 

سلب کرلے۔ اس لیے انسانوں کو ہللا تعاٰلی کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور 

 مواخذے سے کبھی بےخوف نہیں ہونا چاہیے۔

 
يَْن ِمْن قَْبِلُُكْ لََعلَُُّكْ تَتَُّقْوَن    ِ ْى َخلََقُُكْ َواَّلَّ ِ َا النَّاُس اْعُبُدْوا َربَُُّكُ اَّلَّ َُّيُّ ٓ    10َّيه

وگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی اے ل

 تمہارا بچاؤ ہے۔

 
َماِۗء َماًۗء فََاْخَرَج ِبٖه مِ  َاْنَزَل ِمَن السَّ َماَۗء ِبنَاًۗء   ۠   وَّ السَّ ْى َجَعَل لَُُكُ اَْلَْرَض ِفَراًشا وَّ ِ َُُّكْ   ۚاَّلَّ ِت ِرْزقًا ل َانَُْتْ تَْعلَُمْوَن       َن الثََّمره ِ َانَْداًدا وَّ َعلُْوا ّلِلٰه فَََل َّتْ

11 

جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس 

سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے ہللا کے شریک مقرر نہ کرو 

 ۔(۱)

ت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد ہللا تعاٰلی ہدایت اور ضالل ۱ف

کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا جب تمہارا 

اور کائنات کا خالق ہللا ہے تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے واال وہی ہے پھر تم اسے 

تے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو اگر تم چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر

عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہللا کو ایک مانو اور 

 صرف اسی کی عبادت کرو جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو ۔

 
لْنَا عَٰله َعْبِدََن فَاْ  ا نَزَّ مَّ ِدِقْْيَ   َوِاْن ُكْنَُتْ ِِفْ َريٍْب ٰمِ ِ ِاْن ُكْنَُتْ صه ْن ُدْوِن اّلٰله ثِِْلٖ    ۠   َواْدُعْوا ُشهََداَۗءُُكْ ٰمِ ْن ٰمِ  11تُْوا ِبُسْوَرٍة ٰمِ

ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی 

سوا اپنے مددگاروں کو بھی بال لو۔ ایک سورت تو بنا الؤ، تمہیں اختیار ہے کہ ہللا تعاٰلی کے 

(۱) 

توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے ہم نے بندے پر کتاب نازل فرمائی  ۱۔ ۴۲

ہے اس کے منزل من ہللا ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ مال کر 

یں کر سکتے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس جیسی ایک ہی سورت بنا کر دکھا دو اور اگر ایسا نہ

واقع یہ کالم کسی انسان کی کاوش نہیں ہے کالم الہی ہی ہے اور ہم پر اور رسالت مآب پر ایمان 

 ال کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے جو کافروں کے لئے ہی تیار کی گئی ہے۔

 
َُّقوا  َّْم تَْفَعلُْوا َولَْن تَْفَعلُْوا فَات ِفرِْيَن   فَِاْن ل ْت ِلْلكه َِِّتْ َوقُْوُدَھا النَّاُس َوالِْحَجاَرُة      ښ    ُاِعدَّ  11النَّاَر ال

اس آگ سے بچو ( اسے سچا مان کر)تو ( ۴)پس اگر تم نے نہ کیا۔ اور تم ہرگز نہیں کر سکتے 

 (۲)جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ ( ۴)جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں 

قراَن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو  یہ ۱ف

چیلنج دیا گیا لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور یقینا قیامت تک قاصر رہیں 

 گے۔
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پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندگی کے پتھروں اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر  ۴ف

بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں ( بت)کے وہ اصنام 

ِ َحَصُب َجھَنََّم  )گے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے۔  اَْنتُْم لَھَا  ۘ  اِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدْوَن ِمْن ُدْوِن ہللٰاٰ

 ہونگے۔ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن( 84:۔ االنبیاء43(  ٰوِرُدْونَ 

اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئ  ۲ف

ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے 

یہی سلف امت کا عقیدہ ہے۔ یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ بعض متجدد دین اور منکرین 

 باور کراتے ہیں۔ حدیث

 
َِتَا اَْلَِْنهُر    ۭ   ُُكَّمَ  رِْى ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ ِت َانَّ لَھُْم َجن ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ِ اَّلَّ ْى ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل         َوبَّٰشِ ِ َذا اَّلَّ ْزقًا        قَالُْوا ھه ا ُرِزقُْوا ِمِْنَا ِمْن ثََمـــَرٍة ٰرِ

ْوَن   َوُاتُ  ِِلُ ُھْم ِفْْيَا خه َطهََّرةٌ     ڎ    وَّ  11ْوا ِبٖه ُمتََشاِّبًا    ۭ    َولَھُْم ِفْْيَآ َاْزَواٌج مُّ

جنت کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے ( ۱)اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو 

ل الئے جائیں گے تو جائیں گے اور ہم شکنہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دئیے 

اور ان کے لئے بیویاں ہیں ( ۴)کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دئیے گئے تھے 

 (٤)۔ ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں( ۲)صاف 

قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر  ۱۔۴٢

مل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان کا دیا کہ ایمان اور ع

ثمر اور نہیں مل سکتا اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند ہللا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل 

صالح کیا، جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے اٰلہی کی نیت سے کیا جائے۔ خالف سنت 

نمود و نمائش اور ریاکاری کے لئے کئے گئے عمل بھی مردود و مطرود عمل بھی نامقبول اور 

 ہیں۔

ُمتَشابِھَا کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے یا دنیا کے میووں  ۴۔۴٢

کے ہم شکل ہونا ہے۔ تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی ورنہ جنت کے 

ئقے سے دنیا کے میووں کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں میووں کے مزے اور ذا

( دیکھنا اور سننا تو کجا)کی بابت حدیث میں ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا 

 کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔

 یعنی حیض و نفاس اور دیگر آالئشوں سے پاک ہوں گی۔ ۲۔۴٢ 

کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے اور  ُخلُودُ  ٤۔۴٢

خوش رہیں گے اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتالئے عذاب 

رہیں گے۔ حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعالن کرے گا اے 

اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت  اب موت نہیں ہے اے جنتیو! جہنمیو

 (صحیح مسلم)میں ہمیشہ رہے گا 

 
َمنُْوا فَيَ  ْيَن اه ِ ا اَّلَّ ا بَُعْوَضًة فََما فَْوقَهَا     ۭ  فََامَّ َّْْضَِب َمثًََل مَّ َتْحٖىٓ َاْن ي َ ََل يَس ْ ْم   ۚ   وَ ِانَّ اّلٰله ِ ّٰبِ َُّه الَْحقُّ ِمْن رَّ ْيَن َكَفُرْوا فَيَُقْولُْوَن َماَذآ َاَراَد ْعلَُمْوَن َان ِ ا اَّلَّ َامَّ

ِسقِ  ا    ۭ   َوَما يُِضلُّ ِبٖهٓ ِاَلَّ الْفه َُّيِْدْى ِبٖه َكِثْْيً ا      وَّ َذا َمثًََل  ۘ يُِضلُّ ِبٖه َكِثْْيً ُ ِّبه    11ْْيَ   اّلٰله

ہ مچھر کی ہو، یا اس سے بھی یقیناً ہللا تعاٰلی کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خوا

ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں ( ۱)ہلکی چیز۔ 

کہ اس مثال سے ہللا کی کیا مراد ہے؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں 

 ہے۔فاسقوں کو ہی کرتا اور گمراہ تو صرف ( ۴)کو راہ راست پر التا ہے۔ 
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جب ہللا تعاٰلی نے دالئل سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے  ۱۔۴٦

طریقے سے معارضہ کر دیا اور وہ یہ کہ اگر یہ کالم الٰہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل 

مایا کردہ کالم میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتیں۔ ہللا تعاٰلی نے اس کے جواب میں فر

کہ بات کی توضیح اور جسے حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیالت کے بیان کرنے میں کوئی 

حرج نہیں اس لئے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں۔ فَْوقَھَا کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو 

سکتے ہیں۔ اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہونگے۔ لفظ فَْوقَھَا 

 وم کی گنجائش ہے۔میں دونوں مفہ

ہللا کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں  ۴۔۴٦

) اضافہ ہوتا ہے اور یہ سب ہللا کے قانون قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جسے قرآن نے 

ى س کو پھیر دیتے ہیں جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اس طرف ا( 335:۔ النساء2( نَُولِّٖه َما تََولٰٰ

فسق، اطاعت اٰلہی سے خروج کو کہتے ہیں جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک 

مومن سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آیت سے فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی 

کفر ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن بننے کے مقابلے میں کافروں والی 

 کا تذکرہ ہے۔صفات 

 
ُّْوصَ  ُ ِبٖهٓ َاْن ي ِ ِمْنْۢ بَْعِد ِمْيثَاِقه   ٖ  ۠   َو يَْقَطُعْوَن َمآ َاَمَر اّلٰله ْيَن يَْنُقُضْوَن َعهَْد اّلٰله ِ ْوَن   اَّلَّ ُ ِِ ٰه َك ُھُم الْ

ِٕ
ى
ۗ  11َل َويُْفِسُدْوَن ِِف اَْلَْرِض   ۭ   ُاوله

ڑ دیتے ہیں اور ہللا تعاٰلی نے جن چیزوں کے تو( ۱)وہ لوگ ہللا تعاٰلی کے مضبوط عہد کو 

جوڑنے کا حکم دیا ہے، انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیالتے ہیں، یہی لوگ نقصان 

 ۔(۴) اٹھانے والے ہیں

مفسرین نے َعْھَد کے مختلف مفہوم بیان کئے ہیں۔ مثال ہللا تعاٰلی کی وہ وصیت جو اس نے  ۱۔۴۷

نواہی باز رکھنے کے لئے انبیاء علیہم السالم کے ذریعے سے مخلوق  اپنے اوامر بجا النے اور

۔ وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی ہللا علیہ وسلم ۴کو کی۔

کے آجانے کے بعد تمہارے لئے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان النا ضروری 

َواِْذ )ذریت آدم سے لیا گیا۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔  ہوگا جو اوالد آدم کے بعد تمام

نقض عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ ( 374:۔ االعراف7( بَنِْيٓ ٰاَدَم ِمْن ظُھُْوِرِھْم  ۘ  اََخَذ َربَُّك ِمنْ 

 (ابن کثیر)کرنا 

کا یا اس کے  ظاہر بات ہے کہ نقصان ہللا کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا ہللا ۴۔۴۷ 

 پیغمبروں اور دعوت دینے والوں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔

 
ِيْيُُكْ ُُثَّ ِالَْيِه تُ  ِ َوُكْنَُتْ َاْمَواًًت فََاْحيَاُُكْ   ۚ ُُثَّ يُِمْيُتُُكْ ُُثَّ ُُيْ  11ْرَجُعْوَن   َكْيَف تَْكُفُرْوَن ِِبّلٰله

تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر تمہیں تم ہللا کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حاالنکہ تم مردہ 

 ؤ گے۔پھر اسی کی طرف لوٹائے جا( ۱)مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا 

نیست یعنی نہ )آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ۔ پہلی موت سے مراد عدم  ۱۔۴۲

وت ہے اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر م( ہونا

آجائے گی پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت 

دنیوی زندگی میں ہی شامل ( َکَما ِھیَ )کرتے ہیں بعض علماء کی رائے ہے کہ قبر کی زندگی 

صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا ( فتح القدیر)ہوگی 

 ئے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔سرنامہ ہے اس ل

 
ٍت  وه ْبَع ََسه ىھُنَّ س َ َماِۗء فََسٰوه ٓى ِاَٰل السَّ َتوه ْيًعا    ۤ  ُُثَّ اس ْ ا ِِف اَْلَْرِض ََجِ ْى َخلََق لَُُكْ مَّ ِ ٍء عَِلْْيٌ     ُھَو اَّلَّ ِٰ ََشْ ُُ    11    ۭ  َوُھَو ِب
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پھر آسمان کی طرف قصد کیا ( ۱)پیدا کیا وہ ہللا جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو 

 ا ہے۔بنایا اور وہ ہرچیز کو جانت( ۲)اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان ( ۴)

اس سے استدالل کیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لئے اصل حلت ہے اال یہ کہ کسی  ۱۔۴٢

سلف امت نے  بعض( ۴( )فتح القدیر)چیز کی حرمت قرآن پاک کے واضح احکام سے ثابت ہو 

ہللا تعاٰلی کا آسمانوں کے ( صحیح بخاری)اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا کیا ہے 

اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول ہللا کی صفات میں سے ہے 

جن پر اسی طرح بغیر دلیل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان 

 ی گئی ہیں۔ک

اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حسی وجود اور حقیقت ہے۔ محض بلندی کو  ۲۔۴٢

آسمان سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور 

سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن  ٢۰۰حدیث کے مطابق دو آسمانوں کے درمیان 

ِمَن ااْلَْرِض ِمْثلَھُنَّ )میں ہے  کریم اور زمین بھی آسمان کی مثل ہیں اس سے ( 34:۔ الطالق85( وَّ

زمین کی تعداد بھی سات ہی معلوم ہوتی ہے جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے۔ 

جس نے ظلماً کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو ہللا تعاٰلی اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں 

کا طوق پہنائے گا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی 

۔ 78( َوااْلَْرَض بَْعَد ٰذلَِك َدٰحىھَا)ہے لیکن سورة نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا۔ 

زمین اس کی تجزی کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے ( زمین کو اس کے بعد بچھایا( )10:النازعات

تخلیق سے مختلف چیز ہے جو ( صاف اور ہموار کر کے بچھانا)کی ہی ہوئی ہے اور َدْحَو 

 (فتح القدیر)آسمان کی تخلیق کے بعد عمل میں آیا۔ 

 
ُّفْ  َعُل ِفْْيَا َمْن ي ْ َجاِعٌل ِِف اَْلَْرِض َخِلْيَفًة    ۭ  قَالُْوٓا َاَّتْ َكِة ِاّٰنِ

ِٕ
َُّك ِللَْملهۗى ُس َِلَ   ۭ  قَاَل َوِاْذ قَاَل َرب ُح ِِبَْمِدَك َونَُقٰدِ بِٰ ُن نُس َ َماَۗء    ۚ  َوََنْ ِسُد ِفْْيَا َويَْسِفُك اٰلِ

ٓ َاْعََلُ َما ََل تَْعلَُمْوَن   ْ  11ِاّٰنِ

سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے واال ہوں تو انہوں ( ۱)اور جب تیرے رب نے فرشتوں 

ں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے ہم کہ ایسے شخص کو کیونے کہا ( ۴)

تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں 

 (۲)جانتے۔ 

فرشتے ہللا کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے جو احکامات ( فرشتے)َمالَئَِکۃُ  ۱۔۲۰

اس کی تحمید و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم سے کے بجا النے اور 

 سرتابی نہیں کرتے۔

َخلِْیفَۃُ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی اور یہ کہنا کہ انسان اس  ۴۔۲۰ 

 دنیا میں ہللا تعاٰلی کا خلیفہ اور نائب ہے غلط ہے۔

طور پر نہ تھا بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے  ۲۔۲۰

معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جب 

کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہونگے جو فساد پھیالئیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ اگر 

ہم سے وہ خطرات بھی مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لئے ہم تو موجود ہیں 

نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا میں وہ مصلحت بہتر جانتا ہوں جس کی 

بنا پر ان ذکر کردہ برائیوں کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے کیونکہ ان 

 (ابن کثیر)میں انبیا، شہدا و صالحین بھی ہونگے۔ 

 
دَ  َ اه ُٓؤََلِۗء اِ َوعََلَّ اِۗء ھه َْسَ ِْْۢبــُٔـْوِّنْ ِِبَ َكِة       فََقاَل َان

ِٕ
اَۗء ُُكَّهَا ُُثَّ َعَرَضھُْم عََٰل الَْملهۗى ِدِقْْيَ    َم اَْلََْسَ  10ْن ُكْنَُتْ صه
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اور ہللا تعاٰلی نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، 

 ے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤاگر تم سچ

 
ََّك َانَْت الَْعِلْْيُ الَْحِكْْيُ    َّْمَتنَا    ۭ  ِان ــنََك ََلِعَْلَ لَنَآ ِاَلَّ َما عَل ْبحه  11قَالُْوا س ُ

تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا ! ان سب نے کہا اے ہللا

 اال تو تو ہی ہے۔رکھا ہے، پورے علم و حکمت و

 
 َّ ْم       قَاَل َالَْم َاقُْل ل ِ

ِٕ
إِۗى َْْۢبَاُھْم ِِبََْسَ آ َان ْم   ۚ  فَلَمَّ ِ

ِٕ
إِۗى ِْْۢبْئـھُْم ِِبََْسَ َدُم َان ه ٓ ِت َواَْلَْرِض َوَاعََْلُ َما تُْبُدْوَن َوَما ُكْنَُتْ تَْكُتُمْوَن  قَاَل َّيه وه مه ٓ َاعََْلُ غَْيَب السَّ ْ  11ُُكْ ِاّٰنِ

آدم علیہ السالم سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دئیے ( حضرت)ہللا تعاٰلی نے 

نہ کہا تھا زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور ( پہلے ہی)تو فرمایا کہ میں نے تمہیں 

 ۔(۱)میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو 

کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے ( اشخاص و اشیاء)مراد مسمیات اسماء سے  ۱۔۲۲

جو ہللا تعاٰلی نے الہام کے ذریعے حضرت آدم علیہ کو سکھال دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ 

آدم علیہ السالم ان کے نام بتالؤ تو انہوں نے فورا سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر 

تعاٰلی نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی۔ دوسرے دنیا  سکے۔ اسطرح ہللا

کا نظام چالنے کے لئے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دی جب یہ حکمت و اہمیت فرشتوں 

پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف 

الغیب صرف ہللا کی ذات ہے ہللا کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا  سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم

 ہی علم ہوتا ہے جتنا ہللا تعاٰلی انہیں عطا فرماتا ہے۔

 
َتْكََبَ       ڭ   َوََكنَ  ٓ ِابِْليَْس   ۭ  َاٰبه َواس ْ َدَم فََسَجُدْوٓا ِاَلَّ ُدْوا َِله َكِة اْْسُ

ِٕ
ِفرِيْ َوِاْذ قُلْنَا ِللَْملهۗى  11َن   ِمَن اْلكه

تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ( ۱)اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو 

 (۲)اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ ( ۴)اس نے انکار کیا 

علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السالم کی یہ دوسری عزت ہوئی۔ سجدہ کے معنی  ۱۔۲٤

یہ سجدہ ( قرطبی)ے اس کی انتہا ہے زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا ہیں عاجزی اور گڑگڑانے ک

شریعت اسالمیہ میں ہللا تعاٰلی کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں ہے نبی کریم صلی ہللا علیہ 

وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لئے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا 

تاہم فرشتوں نے ہللا کے حکم پر حضرت آدم ( سنن ترندی)۔ کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے

علیہ السالم کو سجدہ کیا جس سے ان کی تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی۔ کیونکہ 

یہ سجدہ و اکرام و تعظیم کے طور پر یہ تھا نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیماً بھی کسی کو 

 سجدہ نہیں کیا جا سکتا

نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب وضاحت قرآن جنات ابلیس  ۴۔۲٤ 

میں سے تھا لیکن ہللا تعاٰلی نے اسے اعزازا فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا اس لئے بحکم اٰلہی 

اس کے لئے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا۔ لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے 

ویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیائے انسانیت میں سب سے سے انکار کر دیا۔ گ

 پہلے کیا گیا اور اس کا مرتکب ابلیس ہے۔

 یعنی ہللا تعاٰلی کے علم و تقدیر میں۔ ۲۔۲٤ 

 
ِمِْنَا َرغًَدا َحْيُث ِشـْئُتَمـا       ۠  َدُم اْسُكْن َانَْت َوَزْوُجَك الَْجنََّة َولُُكَ ه ٓ ِلِمْْيَ     َوقُلْنَا َّيه َجَرَة فَتَُكْوََن ِمَن الٰظه ِذِه الشَّ  11َوََل تَـْقَرَِب ھه
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اور جہاں کہیں سے چاہو ( ۱)اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو 

 ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔( ۴)انا با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ ج

یہ السالم کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی یہ حضرت آدم عل ۱۔۲٢

 گئی۔

یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس کو  ۴۔۲٢

گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے جو بے اصل بات ہے ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی 

 ہی ہے۔ ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائدہ

 
ا ََكََن ِفْيِه     ۠ َوقُلْنَا اْھِبُطْوا بَْعُضُُكْ ِلَبْعٍض عَُدو   َما ِممَّ ُن َعِْنَا فََاْخَرََجُ ْيطه َّهَُما الش َّ َمتَاٌٌ ِاٰله ِحْْيٍ   فََاَزل  11   ۚ   َولَُُكْ ِِف اَْلَْرِض ُمْسـَتَقر  وَّ

اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک ( ۱)لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا 

اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ ( ۴)دوسرے کے دشمن ہو 

 ا ہے۔اٹھان

شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا یا وسوسہ اندازی کے ذریعے سے  ۱۔۲٦

ح سجدے کے حکم کے وقت اس اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں۔ تاہم یہ واضح ہے جس طر

نے حکم اٰلہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر سجدے سے انکار کیا اسی طرح اس موقع 

کی تاویل کر کے حضرت آدم علیہ السالم کو پھسالنے میں ( َواَل تَْقَربَا)پر ہللا تعاٰلی کے حکم 

ی کے مقابلے میں قیاس کامیاب ہو گیا جس کی تفصیل سورة اعراف میں آئے گی۔ گویا حکم اٰلہ

 اور نص کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔

 مراد آدم علیہ السالم اور شیطان ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ۴۔۲٦

 
ِحْْيُ    اُب الرَّ َّٗه ُھَو التَّوَّ ٍت فَتَاَب عَلَْيِه    ۭ   ِان مه ِٰٖه َُكِ ب َدُم ِمْن رَّ ٓ اه  11فَتَلَـقٰيه

اور ہللا تعاٰلی نے ان کی ( ۱)لیہ السالم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں آدم ع( حضرت)

  ہے۔توبہ قبول فرمائی، بیشک وہ ہی توبہ قبول کرنے واال

حضرت آدم علیہ السالم جب پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف الئے تو توبہ و استغفار  ۱۔۲۷

رہنمائی و دست گیری فرمائی اور وہ  میں مصروف ہوگئے۔ اس موقع پر بھی ہللا تعاٰلی نے

َواِْن لَّْم تَْغفِْر ۘ  َربَّنَا ظَلَْمنَآ اَْنفَُسنَا   )کلمات معافی سکھا دیئے جو االعراف میں بیان کئے گئے ہیں 

بعض حضرات یہاں ایک موضوع روایت کا ( 41:۔ االعراف7( لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكْونَنَّ ِمَن اْلٰخِسِرْینَ 

ُسْوُل ہللٰاٰ لکھا سہارا ل یئے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے عرش الہی پر اَل اِٰلہ ااَِل ہللٰاٰ َمَحَمد رَّ

ہوا دیکھا اور محمد رسول ہللا کے وسیلے سے دعا مانگی تو ہللا تعاٰلی نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ 

ے بتالئے ہوئے روایت بے سند ہے اور قرآن کے بھی معارض ہے ۔ عالوہ ازیں ہللا تعالٰی ک

طریقے کے بھی خالف ہے ۔ تمام انبیاء علیھم السالم نے ہمیشہ براہ راست ہللا سے دعائیں کی 

ہیں کسی نبی ،ولی ، بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا اس لئے نبی کریم صلی ہللا علیہ 

ے ہللا کی وسلم سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعایہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے ک

 بارگاہ میں دعا کی جائے۔

 
ْ ُھًدى فََمْن تَِبَع ُھَداَى فَََل َخْوٌف عَلَْيِْ  ـّٰنِ َُُّكْ ٰمِ ِتيَن ا ََّيْ ْيًعا    ۚ  فَِامَّ َزنُْوَن  قُلْنَا اْھِبُطْوا ِمِْنَا ََجِ  11ْم َوََل ُھْم َُيْ

پہنچے تو اس کی  ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت

 تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔

 
ْوَن    ِِلُ ُب النَّاِر   ۚ   ُھْم ِفْْيَا خه َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ يهتِنَآ ُاوله بُْوا ِِبه ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ    11َواَّلَّ
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گے۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹالئیں، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں 

(۱) 

قبولیت دعا کے باوجود ہللا تعاٰلی نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے ُدنیا ہی ۱۔۲٢

میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علیہ السالم کے واسطے تمام بنو 

زندگی ) ت آدم کو جنت کا یہ راستہ بتالیا جا رہا ہے۔ کہ انبیاء علیہم کے ذریعے سے میری ہدای

تم تک پہنچے گی جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق ( گزارنے کے احکام وضابطے

اور بصورت دیگر عذاب اٰلہی کا سزاوار ہوگا۔ ان پر خوف نہیں ہوگا۔ کا تعلق آخرت سے ہے ۔ 

ای فیما یستقبلونہ من امر االخرة اور حزن نہیں ہوگاکا تعلق دنیا سے ۔ علی ما فاتھم من 

جس طرح دوسرے ( جو فوت ہوگیا امور دنیا سے یا اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ ٓائے)ورالدنیاام

۔ جس نے میری ہدایت کی (458۔طہ 40(فََمِن اتَّبََع ھَُداَي فاََل یَِضلُّ َواَل یَْشٰقي )مقام پر ہے ٓایت

اَل ) ۔ گویا آیت بدبخت۔ ابن کثیر ( ٓاخرت میں ) گمراہ ہوگا اور نہ( دنیا میں)پیروی کی پس وہ 

کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے یہ کوئی ایسا ( 84:۔یونس30(َخْوٌف َعلَْیِھْم َواَل ھُْم یَْحَزنُْوَن 

مقام نہیں جو صرف بعض اولیاء ہللا ہی کو حاصل ہے اور پھر مقام کا مفہوم بھی کچھ بیان کیا 

ہیں ۔ اولیاء ہللا کوئی الگ مخلوق نہیں ۔ ہاں  جاتا ہے ۔ حاالنکہ تمام مومنین و متقین بھی اولیاء ہللا

 البتہ اولیاء کے درجات میں فرق ٓاسکتا ہے ۔

 
ٓ َانَْعْمُت عَلَْيُُكْ َوَاْوفُْوا ِبَعهِْدْىٓ ُاْوِف ِبَعهِْدُُكْ   ۚ َِِّتْ اِۗءيَْل اْذُكُرْوا ِنْعَمِِتَ ال ٓ ِاْْسَ َى فَاْرَھُبْوِن   يهبَِّنْ  11   َوِاَّيَّ

میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا ( ۱)ئیل بنی اسرا

 ڈرو۔ کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے

حضرت یعقوب علیہ السالم کا لقب تھا۔ یہود کو بنو اسرائِْیل کہا ( بمنعی عبدہللا)اِسرا ئِْیلُ  ۱۔٤۰

م کی اوالد۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السالم کے بارہ بیٹے جاتا تھا یعنی یعقوب علیہ السال

تھے جس میں یہود کے بارہ قبیلے بنے اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسل تھے۔ یہود کو عرب 

میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل 

را کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تھا اس لئے انہیں گزشتہ انعامات اٰلہی یاد ک

تم سے نبی آخر زمان کی نبوت اور ان پر ایمان النے کی بابت لیا گیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو 

پورا کرو گے تو میں اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دئیے جائیں گے اور جو 

بطور سزا پر الدھ دیئے گئے تھے اور تمہیں دوبارہ  تمہاری غلطیاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے

عروج عطا کیا جائے گا۔ اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتال رکھ 

 سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتال ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی مبتال رہے۔

 
َِٰما َمعَ  قًا ل ِمنُْوا ِبَمآ َاْنَزلُْت ُمَصٰدِ َُّقْونِ َواه َى فَات يهِِتْ ثَـَمنًا قَِلْيًَل  َوِاَّيَّ ْوا ِِبه َل ََكِفرٍۢ ِبٖه    ۠   َوََل تَْشََتُ  10    ُُكْ َوََل تَُكْونُْوٓا َاوَّ

اور اس کتاب پر ایمان الؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس 

نہ ( ۴)میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر ے کافر نہ بنو اور کے ساتھ تم ہی پہل( ۱)

 ڈرو۔ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے

بِِہ کی ضمیر قرآن کی طرف یا حضرت محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی طرف  ۱۔٤۱

ہے۔ دونوں ہی قول صیح ہیں کیونکہ دونوں آپس میں الزم اور ملزوم ہیں، جس نے قرآن کے 

مد رسول ہللا کے ساتھ کفر کیا، جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا، اس نے ساتھ کفر کیا اس نے مح

پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے ایک تو ( ابن کثیر)محمد رسول صلی ہللا علیہ وسلم ساتھ کفر کیا 

تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں، اس لئے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ 

سے پہلے دعوت ایمان دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت  دوسرے مدینہ میں یہود کو سب
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سے لوگ قبول اسالم کر چکے ہوتے، اس لئے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم 

 اولین کافر مت بنو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر کا وبال تم پر ہوگا۔

ں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام کا یہ مطلب نہی:تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو  ۴۔٤۱

اٰلہی کا سودا کر لو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام اٰلہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ 

دو۔ احکام اٰلہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیچ اور 

رائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے قلیل ہے۔ آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اس

فتح )لئے ہے، جو بھی محض طلب دنیا کے لئے گریز کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ 

 (القدیر

 
 11َوََل تَلِْبُسوا الَْحقَّ ِِبلَْباِطِل َوتَْكُتُموا الَْحــقَّ َوَانَُْتْ تَْعلَُمْوَن   

 نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط 

 
ِكِعْْيَ   وَة َواْرَكُعْوا َمَع الٰره كه تُوا الزَّ لهوَة َواه  11َوَاِقْيُموا الصَّ

 اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

 
ُمُرْوَن النَّاَس ِِبلَِْبِٰ َوتَنَْسْونَ  َب    ۭ   َافَََلتَْعِقلُْوَن   َاًَتْ  11َانُْفَسُُكْ َوَانَُْتْ تَْتلُْوَن اْلِكته

کیا لوگوں کو بھالئیوں کا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجودیکہ تم 

 کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟۔

 
لهوِة      َْبِ َوالصَّ َتِعْيُنْوا ِِبلصَّ ِشِعْْيَ    َۭواس ْ ٰه ٌة ِاَلَّ عََٰل الْ َا لََكِبْْيَ    11   َوِاِنَّ

 (۴)۔ یہ چیز شاق ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر( ۱)صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو 

صبر اور نماز ہر ہللا والے کے لئے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن  ۱۔٤٢

استوار ہوتا ہے۔ جس سے اسے ہللا تعاٰلی کی تائید اور نصرت کا رابطہ و تعلق ہللا تعاٰلی سے 

حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی 

ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فورا نماز 

 ۔ (فتح القدیر)کا اہتمام فرماتے 

نماز کی پابندی عام لوگوں کے لئے گراں ہے ، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے  ۴۔٤٢

لئے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین 

رکھتے ہیں ۔ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو کر دیتا اور آخرت سے بےفکری انسان کو 

 عمل بنا دیتی ہے۔بےعمل بلکہ بد 

 
ِجُعْوَن    َّھُْم ِالَْيِه ره ْم َوَان ِ لهُقْوا َرّٰبِ َّھُْم مُّ ْيَن يَُظنُّْوَن َان ِ    11اَّلَّ

جو جانتے ہیں کہ بیشک وہ اپنے رب سے مالقات کرنے والے اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر 

 جانے والے ہیں۔

 
اِۗءيَْل اْذُكُرْوا ِنْعَمِِتَ ا ٓ ِاْْسَ لَِمْْيَ   يهبَِّنْ لُْتُُكْ عََٰل الْعه ْ فَضَّ ٓ َانَْعْمُت عَلَْيُُكْ َوَاّٰنِ َِِّتْ  11ل

اے اوالد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام 

 (۱)جہانوں پر فضیلت دی 

ان پر کئے گئے اور یہاں سے دوبارہ اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو  ۱۔٤۷

ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا نہ سفارش قبول 
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ہوگی نہ معاوضہ دے کر چھٹکارہ ہو سکے گا، اور نہ کوئی مددگار آگے آئے گا۔ ایک انعام یہ 

ے افضل العالمین بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی یعنی امت محمدیہ سے پہل

ہونے کی یہ فضیلت بنواسرائیل کو حاصل تھی جو انہوں نے معصیت اٰلہی کا ارتکاب کرکے 

گنوالی اور امت محمدیہ کو خیرامۃ کے لقب سے نوازا گیا ۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ 

اد پر ملتے انعامات اٰلہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنی

ہیں اور ایمان وعمل سے محرومی پر سلب کرلئے جاتے ہیں ، جس طرح امت محمدیہ کی 

اکثریت بھی اس وقت اپنی بدعملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خیرامۃ کے 

 بجائے شرامۃ بنی ہوئی ہے ۔ ھداھا ہللا تعالی

ہیتے ہیں۔ اس لئے مواخذہ آخرت سے یہود کو یہ دھوکا بھی تھا کہ ہم ہللا کے محبوب اور چ

محفوظ رہیں گے ہللا تعالٰی نے فرما دیا کہ وہاں ہللا تعالٰی کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے 

جواہل سنت کے یہاں )سکے گا۔ اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتال ہے اور مسئلہ شفاعت کو 

 اپنی بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے۔( مسلمہ ہے 

 
ََل يُْؤَخُذ ِمِْنَا عَ وَ  ََل يُْقَبُل ِمِْنَا َشَفاعٌَة وَّ ا وَّ ً َّْفٍس َشـْيـــــ  زِْى نَْفٌس َعْن ن َُّقْوا يَْوًما َلَّ َّتْ ْوَن  ات ََل ُھْم يُْنَّصُ  11ْدٌل وَّ

اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور نہ سفارش 

 ئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ مدد کئے جائیں گے۔قبول ہوگی اور نہ کو

 
َتْحُيْوَن  ْوَن َابْنَاَۗءُُكْ َويَس ْ ُ َء الَْعَذاِب يَُذِٰبِ ِل ِفْرَعْوَن يَُسْوُمْونَُُكْ ُسْوۗ ْن اه ُُكْ ٰمِ ُُِٰكْ َعِظْْيٌ    َوِاْذ ََنَّْينه ب ْن رَّ ِلُُكْ بَََلٌۗء ٰمِ  11ِنَساَۗءُُكْ    ۭ   َوِِفْ ذه

سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے جو ( ۱)اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں 

تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے  تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے

 میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔

کے تمام پیروکار  آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ فرعون

( ہم نے ال فرعون کو غرق کر دیا)ہے ( 52:۔ االنفال4( َواَْغَرْقنَآ ٰاَل فِْرَعْونَ ) ہیں۔ جیسا کہ آگے 

یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر کے ہی نہیں تھے اس کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی 

 تھے۔ اس کی مزید تفصیل االحزاب میں انشاء ہللا آئے گی۔

 
َل ِفْرَعْوَن َوَانَُْتْ تَْنُظُرْوَن   َوِاْذ فَ  ُُكْ َوَاْغَرْقنَآ اه ْينه  11َرْقنَا ِبُُكُ الَْبْحَر فََاَْنَ

دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور ( پھاڑ)دریا چیر ( ۱)اور جب ہم نے تمہارے لئے 

 فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔

اور اس میں سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سورة  سمندر کا یہ پھاڑنا ۱۔٢۰

شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمندر کا مدوجزر نہیں تھا جیسا کہ سر سید احمد خان اور دیگر 

 منکرین معجزات کا خیال ہے۔

 
ْذُُتُ الِْعْجَل ِمْنْۢ  َ ٓ َاْربَِعْْيَ لَْيََلً ُُثَّ اَّتَّ عَْدََن ُمْوٰسه ِلُمْوَن    َوِاْذ وه  10بَْعِدٖه َوَانَُْتْ ظه

موسٰی علیہ السالم سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد ( حضرت)اور ہم نے 

 (۱)بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ 

یہ گؤ سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو ۱۔٢۱

ہ نماء سینا پہنچے۔ وہاں ہللا تعاٰلی نے حضرت موسٰی علیہ السالم کو تورات دینے اسرائیل جزیر

کے لئے چالیس راتوں کے لئے کوہ طور پر بالیا، حضرت موسٰی علیہ السالم کے جانے کے 

بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا 
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ی کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں ظاہر پرست ہے کہ ہللا تعالٰ 

کی موجودگی کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود سمجھ ( حضرت ہارون و موسٰی علیہ السالم)

لیا۔ٓاج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد واعمال میں بری طرح مبتال ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ 

ک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں مسلمان مشرک کس طرح ہوسکتا ہے ؟ ان مشر

کے بچاریوں کے لئے خاص کردیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں ۔ جب کہ یہ نام نہاد مسلمان 

بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے جو پتھر کے پچاری اپنی مورتیوں کے ساتھ 

 کرتے ہیں۔ اعاذناہللا منہ

 
ْنْۢ بَْعدِ  ِِلَ لََعلَُُّكْ تَْشُكُرْوَن   ُُثَّ َعَفْوََن َعْنُُكْ ٰمِ  11ذه

 لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کردیا، تاکہ تم شکر کرو۔

 
َب َوالُْفْرقَاَن لََعلَُُّكْ ََتَْتُدْوَن   تَيْنَا ُمْوَٰس اْلِكته  11َوِاْذ اه

عجزے عطا کو تمہاری ہدایت کے لئے کتاب اور م( علیہ السالم)موسٰی ( حضرت)اور ہم نے 

 (۱)فرمائے 

ممکن ہے کتاب یعنی تورات ( ابن کثیر)یہ بھی بحرہ قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے  ۱۔٢۲

کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی 

ان میں اہم کردار ہوتی ہے یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے کہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچ

 ادا کرتے ہیں۔

 
اِذُُكُ الِْعْجَل فَُتْوبُْوٓا ِاٰله َِبِر  َ ُُكْ   ۭ   فَتَاَب عَ َوِاْذ قَاَل ُمْوٰسه ِلَقْوِمٖه يهَقْوِم ِانَُُّكْ َظلَْمَُتْ َانُْفَسُُكْ ِِبَّٰتِ

ِٕ
َُُّكْ ِعْنَد َِبِرى ِلُُكْ َخْْيٌ ل ُُكْ فَاْقُتلُْوٓا َانُْفَسُُكْ   ۭ  ذه

ِٕ
َّھٗ ى لَْيُُكْ   ۭ   ِان

ِحْْيُ   اُب الرَّ  11ُھَو التَّوَّ

جب حضرت موسٰی علیہ السالم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بچھڑے کو معبود بنا کر 

تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ 

ہللا تعاٰلی کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری 

 (۱)قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے واال اور رحم و کرم کرنے واال ہے۔ 

جب حضرت موسٰی علیہ السالم نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا  ۱۔٢٤

ا اَْنفُ )توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا  ( اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو( )52:۔ البقرة4( َسُكمْ فَاْقتُلُْوٓ

کی تفسیریں کی گئی ہیں ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک 

دوسرے کو قتل کیا دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا جو اس سے 

نچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنا

 (ابن کثیر و فتح القدیر)ستر ہزار بیان کی گئی ہے 

 
ِعَقُة َوَانَُْتْ تَْنُظُرْونَ  َرًة فََاَخَذْتُُكُ الٰصه َ ََجْ ُّْؤِمَن َِلَ َحِٰته نََرى اّلٰله  11  َوِاْذ قُلَُْتْ يهُمْوٰسه لَْن ن

موسٰی علیہ السالم سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے ( حضرت)تم نے ( تم اسے بھی یاد کرو)اور 

تم پر ( جس گستاخی پر سزا میں)رب کو سامنے دیکھ نہ لیں گے ہرگز ایمان نہ الئیں گے 

 گری۔ دیکھتے ہوئے بجلی( ۱)تمہارے 

آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لئے ساتھ ( ۷۰)حضرت موسٰی علیہ السالم ستر  ۱۔٢٢

موسٰی علیہ السالم واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم ہللا تعاٰلی  لے گئے۔ جب حضرت

کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جس پر بطور 

عتاب ان پر بجلی گری اور مر گئے۔ حضرت موسٰی علیہ السالم سخت پریشان ہوئے اور ان کی 
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ہللا تعاٰلی نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا زندگی کی دعا کی جس پر 

مطلب یہ ہے کہ ابتداء میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے حٰتی کہ سب موت 

 کی آغوش میں چلے گئے۔

 
ْنْۢ بَْعِد َمْوتُُِكْ لََعلَُُّكْ تَْشُكُرْوَن    ُُكْ ِمٰ  11ُُثَّ بََعثْنه

 لئے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیالیکن پھر اس 

 
بهِت َما َرَزْقنهُُكْ  ى   ۭ   ُُكُْوا ِمْن َطيِٰ لْوه  11ِلُمْوَن      ۭ   َوَما َظلَُمْوََن َولهِكْن ََكنُْوٓا َانُْفَسھُْم يَظْ َوَظلَّلْنَا عَلَْيُُكُ الَْغَماَم َوَاْنَزلْنَا عَلَْيُُكُ الَْمنَّ َوالسَّ

کہ ہماری دی ہوئی ( اور کہہ دیا( )۱)اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوا اتارا 

 اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے' پاکیزہ چیزیں کھاؤ 

 تھے۔

دان تیہ کا واقعہ ہے۔ جب انہوں اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان می ۱۔٢۷

نے حکم اٰلہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنو اسرائیل 

چالیس سال تک تیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں۔ یہ 

رپیش آیا تو صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ د

 اسی وقت یہ انتظام کیا گیا۔

بعض کے نزدیک اوس جو درخت اور پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور ۱۔٢۲ 

خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ بخاری و مسلم 

سالم پر نازل وغیرہ میں حدیث ہے کھمبی َمن کی اس قسم سے ہے جو حضرت موسٰی علیہ ال

ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بالدقت پہنچ جاتا تھا اسی طرح 

کھمبی بغیر کسی کے بوئے کے پیدا ہو جاتی ہے۔ سلوا بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا 

 (فتح القدیر)جسے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ 

 
ِذِه  َّْغِفْر لَُُكْ خَ َوِاْذ قُلْنَا اْدُخلُْوا ھه ٌة ن قُْولُْوا ِحطَّ اْدُخلُوا الَْباَب ُْسًَّدا وَّ ِنْْيَ  الَْقْريََة فَُُكُْوا ِمِْنَا َحْيُث ِشئَُْتْ َرغًَدا وَّ ُُكْ    ۭ  َوَسََنِيُْد الُْمْحس ِ يه  11طه

سے چاہو با فراغت جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں ( ۱)اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں 

ہم تمہاری ( ۲)اور زبان سے کہو ( ۴)ھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو ک

 دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔خطائیں معاف کر

 اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ ۱ف

اور بعض نے سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو  ۴ف

سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ اٰلہی میں عجز اور انکسار کا اظہار اور 

 اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔

 ِحطَّةٌ اس کے معنی ہیں ہمارے گناہ معاف فرما دے۔۲ف

 
ْى ِقْيَل لَھُْم فََانَْزلْنَ  ِ يَْن َظلَُمْوا قَْوًَل غَْْيَ اَّلَّ ِ َل اَّلَّ َماِۗء ِبَما ََكنُْوا يَْفُسُقْوَن   فََبدَّ َن السَّ يَْن َظلَُمْوا ِرْجًزا ٰمِ ِ    11ا عََٰل اَّلَّ

بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں ( ۱)پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی 

 کیا۔ نازل( ۴)پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب 

حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں اس کی وضاحت ایک  ۱۔٢٢

ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کئے ہوئے داخل ہوں، لیکن 

وہ سروں کو زمین میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حکم بجا النے کی بجائے ان سے ان کی 

ا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے تمسخر اور مذاق جس سرتابی و سرکشی کا جو ان کے اندر پید
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کا ارتکاب انہوں نے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقع یہ ہے جب کوئی قوم کردار کے لحاظ سے 

 زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام اٰلہی کے ساتھ اسے طرح کا ہو جاتا ہے

غضب اٰلہی، سخت پاال، طاعون۔ اس کی آخری یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا  ۴۔٢٢ 

معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور 

عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ 

عالقے کی بابت تمہیں معلوم ہو  یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو اور اگر کسی اور

 کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔

 
َة َعيْ  َِٰعَصاَك الَْحَجَر    ۭ  فَانَْفَجَرْت ِمنُْه اثْنَتَا َعّْشَ بَھُْم   ۭ   ُُكُْوا َواَوِاِذ اْستَْسقهى ُمْوٰسه ِلَقْوِمٖه فَُقلْنَا اْْضِْب ب ّْشَ ْزِق نًا    ۭ  قَْد عََِلَ ُكُّ ُاََنٍس مَّ بُْوا ِمْن ٰرِ ْْشَ

ِ َوََل تَْعثَْوا ِِف اَْلَْرِض ُمْفِسِدْيَن    11اّلٰله

جب موسٰی علیہ السالم نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی الٹھی پتھر پر مارو، 

ہم نے کہہ  اور)ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، ( ۱)جس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور 

 ہللا تعاٰلی کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ (دیا کہ

یہ واقعہ بعض کے نزدیک تیہ کا اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے وہاں پانی کی ( ۱)

طلب ہوئی تو ہللا تعاٰلی نے حضرت موسٰی علیہ السالم سے کہا اپنی الٹھی پتھر پر مار۔ چنانچہ 

ئے قبیلے بھی بارہ تھے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پتھر سے بارہ چشمے جاری ہوگ

سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسٰی علیہ السالم کے ذریعے ہللا تعاٰلی نے 

 ظاہر فرمایا۔

 
ا تُ  رِْج لَنَا ِممَّ ََّك ُُيْ ٌُ لَنَا َرب اِحٍد فَاْد َّْصَِبَ عَٰله َطَعاٍم وَّ َا َوفُْوِمهَا َوعََدِسهَا َوبََصِلهَا   ۭ   قَاَل َاتَْستَْبِدلُْوَن َوِاْذ قُلَُْتْ يهُمْوٰسه لَْن ن

ِٕ
َّإِۗى ِبُت اَْلَْرُض ِمْنْۢ بَْقِلهَا َوِقث ْنْۢ

بَْت عَلَْيِْ  ا َسَالَُْتْ     ۭ   َوُْضِ ا فَِانَّ لَُُكْ مَّ ْى ُھَو َخْْيٌ   ۭ  ِاْھِبُطْوا ِمّْصً ِ ْى ُھَو َاْدّنه ِِبَّلَّ ِ ةَُّ اَّلَّ َّھُْم ُم اَّٰلِ ن ِِلَ ِِبَ ِ    ۭ   ذه َن اّلٰله  َوالَْمْسَكنَُة     ۤ   َوَِبُۗءْو ِبغََضٍب ٰمِ

ََكنُْوا يَ  ِِلَ ِبَما َعَصْوا وَّ َ ِبغَْْيِ الَْحٰقِ   ۭ  ذه ِبْٰيٖ َـّ ِ َويَْقُتلُْوَن الن يهِت اّلٰله    10ْعَتُدْوَن   ََكنُْوا يَْكُفُرْوَن ِِبه

ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، ! یاور جب تم نے کہا اے موسٰ 

اس لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گہیوں مسور اور 

اچھا شہر میں جاؤ ! پیاز دے آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنٰی چیز کیوں طلب کرتے ہو

۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور ہللا (۱)وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی 

یہ اسلئے کہ وہ ہللا تعاٰلی کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے نبیوں کو ( ۴)کا غضب لے کر وہ لوٹے 

 ۔(٤) تھے، ان کی نافرمانیاں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے( ۲)ناحق تنگ کرتے 

نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔  یہ قصہ اسی میدان تیہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں مصر ۱۔٦۱

مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو اپنی پسند کی 

سبزیاں، دالیں اگاؤ اور کھاؤ انکا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت تھا۔ ان سے کہا گیا تمہارے لئے 

 وہاں پر مطلوبہ چیزیں ہیں۔

ات، جس کی تفصیل گزری؟ اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد کہاں وہ انعامات و احسان ۴۔٦۱ 

میں ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ غضب اٰلہی کے مصداق بن گئے، غضب بھی رحمت کی 

طرح ہللا کی صفت ہے جس کی تاویل ارادہ عقوبیت یا نفِس عقوبیت سے کرنا صحیح نہیں۔ ہللا 

 تعاٰلی ان پر غضب ناک ہوا۔

اٰلہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ گویا ہللا تعاٰلی کی آیتوں کا انکار  یہ ذلت اور غضب۲۔٦۱ 

اور ہللا کی طرف بالنے والے انبیاء علیہ السالم اور ان کی تذلیل واہانت، یہ غضب اٰلہی کا باعث 

ہے۔ کل یہودی اس کا ارتکاب کرکے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے تو آج اس کا ارتکاب 

 ز اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہوں کہیں بھی ہوں؟کرنے والے کس طرح معز
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کا مطلب جن کاموں سے ( نافرمانی کی)یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ َعَصْو  ٤۔٦۱ 

انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا۔ اطاعت اور فرمانبرداری یہ ہے جسطرح حکم دیا گیا ہو۔ 

 ہے جو ہللا کو سخت ناپسند ہے۔( داءاعت)اپنی طرف سے کمی بیشی یہ زیادتی 

 
ِخِر  ِ َوالَْيْوِم اَْله َمَن ِِبّلٰله ْْيَ َمْن اه

ِٕ
ِبـــ ى َوالٰصه ه ْيَن َھاُدْوا َوالنَّّصه ِ َمنُْوا َواَّلَّ ْيَن اه ِ ْم َوََل ُھمْ ِانَّ اَّلَّ ْم    ګ    َوََل َخْوٌف عَلَْْيِ ِ  َوَُعَِل َصاِلًحا فَلَھُْم َاْجُرُھْم ِعْنَد َرّٰبِ

َزنُْوَن    11َُيْ

ہوں جو کوئی بھی ہللا تعاٰلی پر ( ۲)ہوں یا صابی ( ۴)نصاری ( ۱)ہم مسلمان ہوں، یہودی ہوں 

اور قیامت کے دن پر ایمان الئے اور نیک عمل کرے ان کے اجر ان کے پاس ہیں اور ان پر نہ 

 (٤)۔ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی

سے بنا ہے گویا ان کا یہ نام اصل ( بمعنی توبہ )ا تھود سے ی( بمعنی محبت )یھود ھوادة  ۱۔٦۴

میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑا۔ تاہم موسی علیہ 

 السالم کے ماننے والوں کو یہود کہاجاتا ہے

نصاری ۔ نصران کی جمع ہے جیسے سکاری سکران کی جمع ہے اس کامادہ نصرت ہے  ۴۔٦۴

دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا ، ان کو انصار بھی کہا جاتا  ٓاپس میں ایک

ِ ) ہے جیساکہ انہوں نے حضرت عیسی علیہ السالم کو کہا تھا آیت 
۔ 83(نَْحُن اَْنَصاُر ہللٰاٰ

حضرت عیسی علیہ السالم کے پیروکاروں کا نصاری کہا جاتا ہے جن کو عیسائی ( 32:الصف

 بھی کہتے ہیں۔

صابئین ۔ صابی کی جمع ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یقینا ابتداء کسی دین حق کے پیرو رہے  ۲۔٦۴

لیکن بعد میں ( اسی لئے قرآن میں یہودیت وعیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے) ہوں گے 

ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آگئی یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے ۔ اسی 

 ہب لوگوں کو صابی کہاجانے لگا۔لئے المذ

بعض مفسرین کو اس آیت کے مفہوم سمجھنے میں غلطی لگی یعنی رسالت محمدیہ پر  ٤۔٦۴

النا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دن کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے 

کی صحیح اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گناہ ہے آیت 

تفسیر یہ ہے۔ جب ہللا تعاٰلی نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا 

پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں 

ندگی گزارنے جو لوگ صحیح کتاب اٰلہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق ز

والے تھے ان کے ساتھ ہللا تعاٰلی نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا؟ ہللا تعاٰلی نے اس 

کی وضاحت فرما دی صرف یہودی نہیں نصاری اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں 

روی سے نے ہللا پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے وہ سب نجات آخ

ہمکنار ہونگے اور اسی طرح رسالت محمدیہ پر ایمان النے والے مسلمان بھی اگر صحیح 

طریقے سے ایمان باہلل والیوم اآلخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقینا آخرت کی 

ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے 

وہاں بےالگ فیصلہ ہوگا۔ چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان صلی ہللا علیہ وسلم سے  گا

پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہ۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے کہا قسم 

ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری اس امت میں جو شخص بھی میری بات 

ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ الئے تو وہ جہنم میں جائے گا، جہاں سن لے، وہ یہودی 

دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی 

مذموم سعی کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے۔ اس لئے یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ احادیث 

 نہیں سمجھا جا سکتا ۔صحیحہ کے بغیر قرآن کو 
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اْذُكُرْوا َما فِ  ٍة وَّ تَيْنهُُكْ ِبُقوَّ ْوَر   ۭ  ُخُذْوا َمآ اه  11ْيِه لََعلَُُّكْ تَتَُّقْوَن  َوِاْذ َاَخْذََن ِمْيثَاقَُُكْ َوَرفَْعنَا فَْوقَُُكُ الطُّ

ہم نے تمہیں جو ( اور کہا( )۱)جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ ال کھڑا کر دیا 

 دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔

جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے ازراہ شرارت کہا ہم سے تو احکام پر عمل نہیں ۱۔٦۲

ہو سکے گا تو ہللا تعاٰلی نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا جس سے ڈر کر 

 وں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔انہ

 
ِْينَ  ِِ ٰه َن الْ ُتٗه لَُكنَُْتْ ٰمِ ِ عَلَْيُُكْ َوَرْْحَ ِِلَ    ۚ  فَلَْوََل فَْضُل اّلٰله ْنْۢ بَْعِد ذه َّْيَُتْ ِمٰ  11  ُُثَّ تََول

لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر ہللا تعاٰلی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی 

 صان والے ہو جاتے۔تو تم نق

 
ْْيَ 
ِٕ
ِســـ بِْت فَُقلْنَا لَھُْم ُكْونُْوا ِقَرَدًة خه ْيَن اْعَتَدْوا ِمنُُْكْ ِِف السَّ ِ  ۚ 11َولََقْد عَِلْمَُتُ اَّلَّ

میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ ( ۱)اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم 

 لیل بندر بن جاؤ۔گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذ

کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع ( ہفتہ)سبت ۱۔٦٢

کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم اٰلہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے کے دن 

میں پھنسی مچھلیاں زیادہ آتیں انہوں نے گڑھے کھود لئے، تاکہ مچھلیاں اس ( بطور امتحان)

 رہیں اور پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔

 
ِٰلُْمتَِّقْْيَ   َِٰما بَْْيَ يََدُّْيَا َوَما َخلَْفهَا َوَمْوِعَظًة ل ھَا نَََكًَل ل  11فََجــَعلْنه

اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لئے وعظ و 

 نصیحت کا۔

 
ْوا بََقَرًة     ۭ  قَالُْوٓا َاتَتَِّخُذََن ُھُزًوا    ۭ  قَاَل اَ َوِاْذ قَاَل مُ  ُمُرُُكْ َاْن تَْذَِبُ َ ََّيْ هِِلْْيَ   ْوٰسه ِلَقْوِمٖهٓ ِانَّ اّلٰله ِ َاْن اَُكْوَن ِمَن الْجه  11ُعْوُذ ِِبّلٰله

گائے ذبح  موسٰی علیہ السالم نے جب اپنی قوم سے کہا کہ ہللا تعاٰلی تمہیں ایک( حضرت)اور 

تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں ( ۱)کرنے کا حکم دیتا ہے 

 ہوں۔ ایسا جاہل ہونے سے ہللا تعاٰلی کی پناہ پکڑتا

بنی اسرائیل میں ایک ال ولد مالدار آدمی تھا جسکا وارث صرف ایک بھتیجا تھا ایک رات  ۱۔٦۷

ل کر کے الش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی، صبح قاتل اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قت

کی تالش میں ایک دوسرے کو قاتل ٹھہرانے لگے باآلخر بات موسٰی علیہ تک پہنچی تو انہیں 

ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا گائے کا ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا اور 

 (دیرفتح الق)قاتل کی نشان دہی کر کے مر گیا 

 
ََل ِبكْ  َا بَقََرٌة َلَّ فَاِرٌض وَّ َّٗه يَُقْوُل ِاِنَّ َّنَا َما ِِهَ    ۭ   قَاَل ِان ْ ل ََّك يَُبْٰيِ ٌُ لَنَا َرب ِِلَ    ۭ  فَافَْعلُْوا َما تُـْؤَمُرْوَن قَالُوا اْد  11ٌر     ۭ  َعَوانٌۢ بَْْيَ ذه

رے لئے اس کا حلیہ بیان کر دے، آپ نے انہوں نے کہا اے موسٰی دعا کیجئے کہ ہللا تعاٰلی ہما

فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو، نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو 

 تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا الؤ۔

 
َا بَقََرةٌ  َّٗه يَُقْوُل ِاِنَّ َّنَا َما لَْوُِنَا    ۭ قَاَل ِان ْ ل ََّك يَُبْٰيِ ٌُ لَنَا َرب ِظرِْيَن    قَالُوا اْد ُّ النٰه ُِ َ َّْوُِنَا ت  11َصْفَراُۗء  فَاِقٌع ل
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وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ ہللا تعاٰلی بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتا 

 ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیال اور دیکھنے والوں کو بھال لگنے واال اس کا رنگ ہو۔

 
 َّ ٌُ لَنَا َرب ُ لَُمهَْتُدْوَن   قَالُوا اْد ٓ ِاْن َشاَۗء اّلٰله َبَه عَلَْينَا    ۭ  َوِاَنَّ َّنَا َما ِِهَ         ِانَّ الَْبَقَر تَش ه ْ ل  11َك يَُبْٰيِ

وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید حلیہ بتالئے، اس قسم کی گائے 

 ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا، اگر ہللا نے چاہا تو

 
َيةَ  َا بََقَرةٌ َلَّ َذلُْوٌل تُِثْْيُ اَْلَْرَض َوََل تَْسِقى الَْحْرَث    ۚ ُمَسلََّمٌة َلَّ ش ِ َّٗه يَُقْوُل ِاِنَّ ْوَھا َوَما ََكُدْوا يَْفَعلُْونَ قَاَل ِان     ِفْْيَا    ۭ  قَالُوا الْـــــ هَن ِجئَْت ِِبلَْحٰقِ    ۭ   فََذَِبُ

10   

آپ نے فرمایا کہ ہللا کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور 

کھیتوں کو پانی پالنے والی نہیں، وہ تندرست اور بےداغ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق 

 واضح کر دیا گو وہ حکم برادری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی

 ۔(۱)

انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے  ۱۔۷۱

تو حکم اٰلہی پر عمل ہو جاتا لیکن انہوں نے حکم اٰلہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی 

بجائے میخ نکالنا شروع کر دی اور طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیئے، جس پر ہللا 

 ٰلی بھی ان پر سختی کرتا چال گیا۔ اس لئے دین میں سختی کرنے سے منع کیا گیا ہے ۔تعا

 
ا ُكْنَُتْ تَْكُتُمْوَن   رٌِج مَّ ْٰ ُ ُم َرْءُُتْ ِفْْيَا      ۭ   َواّلٰله  ۚ 11َوِاْذ قَتَلَُْتْ نَْفًسا فَاٰده

اری پوشیدگی جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈاال، پھر اس میں اختالف کرنے لگے اور تمہ

 ۔(۱)کو ہللا تعاٰلی ظاہر کرنے واال تھا 

یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جن کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا  ۱۔۷۴

اور اس طرح ہللا تعاٰلی نے اس قتل کا راز فاش کر دیا حاالنکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں 

یہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو ہللا کے علم  لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا مطلب

میں ہے اور ہللا تعاٰلی اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لئے خلوت یا جلوت 

ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کرو تاکہ وہ کسی وقت ظاہر ہو جائیں اور لوگوں کے علم 

کے احترام و وقار میں اضافہ ہی ہو اور بدی کتنی میں بھی آجائیں تو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس 

بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان ہے جس سے انسان کی بدنامی 

 اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔

 
يهِتٖه لَ  ُ الَْمْوٰته       َويُرِْيُُكْ اه ِِلَ يُـْحِى اّلٰله  11َعلَُُّكْ تَْعِقلُْوَن  فَُقلْنَا اْْضِبُْوُه ِبَبْعِضهَا    ۭ  َكذه

اس طرح ہللا ( وہ جی اٹھے گا) ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو 

 (۱)مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقلمندی کے لئے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، 

تمام انسانوں کو  مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے ثابت کرتے ہوئے ہللا تعاٰلی روز قیامت ۱۔۷۲

دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعالن فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کو زندہ ہونا 

منکرین قیامت کے لئے ہمیشہ حیرت کا باعث رہا ہے اس لئے ہللا تعاٰلی نے اس مسئلے کو بھی 

ہی ہللا تعالٰی نے  قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ سورة بقرہ میں

نْ )اس کی پانچ مثالیں بیان فرمائی ہیں ۔ ایک مثال بَْعِد َمْوتُِكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُرْوَن  ۘ  ثُمَّ بََعْثٰنُكْم مِّ

میں گزر چکی ہے ۔ دوسری مثال یہی قصہ ہے ۔ تیسری مثال دوسرے  ۲٦البقرہ ( 82:۔بقرہ4(

آیت  ۴۲٢چوتھی آیت نمبر( 421:۔بقرہ4(اَْحیَاھُْم  ثُمَّ  ۘ  ُمْوتُْوا   )آیت  ۴٤۲پارے کی آیت نمبر
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ُ ِمائَـةَ َعاٍم ثُمَّ بََعثَٗه )
اور پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ( 458:۔بقرہ4(فَاََماتَهُ ہللٰاٰ

 کی ہے۔( چار چڑیوں ) ابراہیم علیہ السالم کے طیور اربعہ 

 
ْنْۢ بَْعِد ذه  ُر ِمنُْه اَْلَِْنهُر    ۭ  ُُثَّ قََسْت قُلُْوبُُُكْ ٰمِ ُرُج ِمنُْه  ِِلَ فَهِىَى ََكلِْحَجاَرِة َاْو َاَشدُّ قَْسَوًة     ۭ  َوِانَّ ِمَن الِْحَجاَرِة لََما يََتَفجَّ ْٰ قَُّق فَيَ َوِانَّ ِمِْنَا لََما يَشَّ

ِ    ۭ   وَ  ُ ِبَغاِفٍل َُعَّا تَْعَملُْوَن  الَْماُۗء    ۭ  َوِانَّ ِمِْنَا لََما َُّيِْبطُ ِمْن َخْشـَيِة اّلٰله  11َما اّلٰله

بعض پتھروں ( ۱)پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس بھی زیادہ سخت ہوگئے 

سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ہللا 

 کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ور تم ہللا تعاٰلی ا( ۴)کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں 

یعنی گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے  ۱۔۷٤

دلوں کے اندر توبہ اور استغفار کا جذبہ۔ بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت 

توقع کم اور مکمل تباہی کا  بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے اس کے بعد اس کی اصالح کی

اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ اہل ایمان ان 

لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل 

 سخت ہوگئے۔

ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان پر  پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ۴۔۷٤

گزرتی ہے اس کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک 

ـْبُع ) اور احساس موجود ہے جس طرح کہ ہللا تعاٰلی کا فرمان ہے۔ آیت  تُـَسبُِّح لَهُ السَّٰمٰوُت السَّ

ْن َشيْ  َّٗه َكاَن َحلِــْیًما َغفُْوًرا َوااْلَْرُض َوَمْن فِْیِھنَّ َواِْن مِّ یَُسبُِّح بَِحْمِدٖہ َوٰلِكْن الَّ تَْفقَھُْوَن تَْسبِْیَحھُْم اِن ٍء ااِلَّ

 ٤٤بنی اسرائیل ۔( 22:۔ االسراء37(

 
ِ ُُثَّ ُُيَٰرِ  نْھُْم يَْسَمُعْوَن َُكهَم اّلٰله ُّْؤِمنُْوا لَُُكْ َوقَْد ََكَن فَرِيٌْق ٰمِ  11فُْونَٗه ِمْنْۢ بَْعِد َما َعَقلُْوُه َوُھْم يَْعلَُمْوَن  َافَتَْطَمُعْوَن َاْن ي

کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حاالنکہ ان میں سے ایسے ( مسلمانوں)

لوگ بھی ہیں جو کالم ہللا کو سن کر، عقل و علم والے ہوتے ہوئے، پھر بھی بدل ڈاال کرتے ہیں۔ 

(۱) 

خطاب کر کے یہودیوں کے بارے کہا جا رہا ہے کیا تمہیں ان کے ایمان  اہل ایمان کو ۱۔۷٢

النے کی امید ہے حاالنکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فرق ایسا بھی تھا جو کالم اٰلہی جانتے 

بوجھتے تحریف کرتا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے یعنی ایسے لوگوں کے ایمان النے کی قطعا امید 

ہ ہوا کہ جو لوگ دنیوی مفادات یا حزبی تعصبات کی وجہ سے کالم اٰلہی نہیں۔ اس کا مطلب ی

میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ 

اس سے نکل نہیں پاتے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء و مشائخ بھی بد قسمتی سے قرآن اور 

  تعاٰلی اس جرم سے محفوظ رکھے۔حدیث میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ ہللا

 
ثُ  ٰدِ َمنَّا       ښ    َوِاَذا َخََل بَْعُضھُْم ِاٰله بَْعٍض قَالُْوٓا َاَُتَ ا اه َمنُْوا قَالُٓوْ ْيَن اه ِ ُُِٰكْ   ۭ   َافَََلتَعْ َوِاَذا لَُقوا اَّلَّ ْوُُكْ ِبٖه ِعْنَد َرب ُ عَلَْيُُكْ ِلُيَحاۗجُّ ِقلُْوَن   ْونَھُْم ِبَما فَتََح اّلٰله

11 

اور جب آپس میں ملتے ( ۱)جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں 

ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو ہللا تعاٰلی نے تمہیں سکھائی ہیں، 

 ی۔نتے نہیں یہ تو ہللا تعاٰلی کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گکیا جا

یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو  ۱۔۷٦

اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر مالمت 

کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 35 

ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو صداقت واضح 

 وہ تمہارے خالف بارگاہ اٰلہی میں پیش کرینگے۔

 
ْوَن َوَما يُْعِلُنْوَن    ُّ ِِ ُ َ يَْعََلُ َما ي  11َاَوََل يَْعلَُمْوَن َانَّ اّلٰله

 ۔(۱)ی کو جانتا ہے کیا یہ نہیں جانتے کہ ہللا تعاٰلی ان کی پوشیدگی اور ظاہر دار

ہللا تعاٰلی فرماتا ہے کہ تم بتالؤ کہ ہللا کو تو ہر بات کا علم ہے اور سب باتوں کو تمہارے  ۱۔۷۷

 بتالئے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔

 
ٓ َاَماِّنَّ َوِاْن ُھْم ِاَلَّ يَُظنُّ  يُّْوَن ََل يَْعلَُمْوَن اْلِكتهَب ِاَلَّ  11ْوَن  َوِمنْھُْم ُاٰمِ

ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں 

 ۔(۱)صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں 

سے ( تورات)یہ ان کے اہل علم کی باتیں تھیں رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وہ کتاب  ۱۔۷۲

ا گزارہ ہے جس میں انہیں بےخبر ہیں لیکن وہ آرزوئیں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان ک

ان کے علماء نے مبتال کیا ہوا ہے مثال ہم تو ہللا کے چہتے ہیں۔ ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو 

صرف چند دن کے لئے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج کے 

پرفریب وعدوں جاہل مسلمانوں کو بھی علماء سوء و مشائخ سوء نے ایسے ہی حسین جالوں اور 

 پر پھنسا رکھا ہے۔

 
ْوا بِ  ِ ِليَْشََتُ َذا ِمْن ِعْنِد اّلٰله ْم   ۤ  ُُثَّ يَُقْولُْوَن ھه يِْدُّْيِ َب ِِبَ يَْن يَْكُتُبْوَن اْلِكته ِ مَّ فََويٌْل ِلَّٰلَّ َّھُْم ٰمِ ْم َوَويٌْل ل ا َكَتبَْت َايِْدُّْيِ مَّ َّھُْم ٰمِ ُبْوَن   ٖه ثـَـَمنًا قَِلْيًَل     ۭ فََويٌْل ل ا يَْكس ِ

11 

ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو ہللا تعاٰلی کی طرف کی " ویل" ـان لوگوں کے لئے 

کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو 

 ۔(۱)ہالکت اور افسوس ہے 

سے بےنیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی  ۴۔۷٢

ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بہ بانگ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ ہللا کی کی طرف سے 

ہیں۔ حدیث کی رو سے ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر 

بان والحاکم بحوالہ فتح احمد ،ترمذی ،ابن ح)کو اس کی تہ تک گرنے میں چالیس سال لگیں گے۔

بعض علماء نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے لیکن یہ ( القدیر

استدالل صحیح نہیں ۔ آیت کا مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لئے کالم اٰلہی 

 میں تحریف کرتے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔

 
ُ َوقَالُْوا لَ  ِلَف اّلٰله ْ ِ َعهًْدا فَلَْن ُيُّ ْذُُتْ ِعْنَد اّلٰله َ ْعُدْوَدًة      ۭ  قُْل َاَّتَّ ًما مَّ ٓ َاَّيَّ نَا النَّاُر ِاَلَّ ِ َما ََل تَْعلَُمْوَن ْن تََمس َّ  11 َعهَْدٗهٓ َاْم تَُقْولُْوَن عََٰل اّلٰله

کہ تمہارے پاس ہللا کا کوئی یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو 

اگر ہے تو یقیناً ہللا تعاٰلی اپنے وعدے کے خالف نہیں کرے گا بلکہ تم ہللا کے ( ۱)پروانہ ہے 

 انتے۔جنہیں تم نہیں ج( ۴)ذمے وہ باتیں لگاتے ہو 

یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور ہزار سال کے بدلے ایک دن ۱۔۲۰

گے اس حساب سے صرف سات دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم  جہنم میں رہیں

نے چالیس دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، چالیس دن جہنم میں رہیں گے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا 

 کہ تم نے ہللا سے عہد لیا ہے۔ ہللا تعاٰلی کیساتھ اس طرح کا کوئی عہد نہیں ہے۔
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اگر جہنم گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لئے جائیں یعنی تمہارا یہ دعوٰی ہے ہم  ۴۔۲۰ 

گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے اور اس طرح تم ہللا کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو، جن کا 

تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے ہللا تعاٰلی اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے۔ جس کی رو سے 

 نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔قیامت والے دن ہللا تعاٰلی نیک و بد کو ان کی 

 
وْ  ِِلُ ُب النَّاِر   ۚ   ُھْم ِفْْيَا خه َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ ُتٗه فَُاوله َاَحاَطْت ِبٖه َخِطْيۗــــــ  ِٰئًَة وَّ  10َن  بَٰله َمْن َكَسَب َسي

یقیناً جس نے برے کام کئے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا اور وہ ہمیشہ کے لئے 

 جہنمی ہے۔

 
ْوَن  وَ  ِِلُ ُب الَْجنَِّة    ۚ   ُھْم ِفْْيَا خه َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ ِت ُاوله ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ    11اَّلَّ

 ۔(۱)اور جو لوگ ایمان الئیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے 

یان کیا جا رہا ہے، جس یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت یا جہنم کا اصول ب ۱۔۲۴

کے نامہء اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہونگی، یعنی کفر اور شرک، اور جو مومن گنہگار 

ہونگے ان کا معاملہ ہللا کے سپرد ہوگا وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف 

ان کو جنت فرما کر بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کی شفاعت سے 

 میں داخل فرما دے گا جیسا کہ یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

 
ِذي الْقُ  يِْن ِاْحَساًَن وَّ َ َۣوِِبلَْواِلَ اِۗءيَْل ََل تَْعُبُدْوَن ِاَلَّ اّلٰله ٓ ِاْْسَ ِكْْيِ َوِاْذ َاَخْذََن ِمْيثَاَق بَِّنْ ى َوالَْمسه مه تُوا  ْرٰبه َوالَْيته لهوَة َواه َاِقْيُموا الصَّ َوقُْولُْوا ِللنَّاِس ُحْسـنًا وَّ

ْعرُِضْوَن  نُُْكْ َوَانَُْتْ مُّ َّْيَُتْ ِاَلَّ قَِلْيًَل ِمٰ وَة  ُُۭثَّ تََول كه  11الزَّ

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے و عدہ لیا کہ تم ہللا کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں 

ھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابتداروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ اچ

لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوة دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں 

 کے عالوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔

 
ْن ِدََّيِرُُكْ ُُثَّ َاْقــَرْرُُتْ َوَانَُْتْ تَْشهَُدْوَن  َوِاْذ َاَخْذََن ِمْيثَاقَُُكْ ََل تَْسِفُكْوَن ِدَماَۗءُُكْ وَ  رُِجْوَن َانُْفَسُُكْ ٰمِ  11ََل َُّتْ

اور آپس والوں کو ( قتل نہ کرنا)اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا 

 ۔(۴)جالوطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے 

پھر وہ عہد بیان کیا جارہا ہے جو بنی اسرائیل سےلیا گیا ، لیکن اس سے بھی  ۔ ان ٓایات میں۴

انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں اوال صرف ایک ہللا کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی 

سُ ) کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے  ْوٍل جیساکہ سورة االنبیاء آیت َوَمآ اَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن رَّ

ٓ اَنَا فَاْعبُُدْونِ  َّٗه اَلٓ اِٰلهَ ااِلَّ اس کے ( اور دیگر ٓایات سے واضح ہے ( 45:۔ االنبیاء43(ااِلَّ نُْوِحْيٓ اِلَْیِه اَن

بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے ہللا کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی 

ک کی تاکید سے واضح کردیا گیا کہ جس اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلو

طرح ہللا کی عبادت بہت ضروری ہے اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت 

ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ۔ قرآن میں متعدد مقامات پر ہللا 

ا ذکر کرکے اس کی تبارک وتعالٰی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت ک

اہمیت کو واضح کردیا ہے اس کے بعد رشتے دارون ، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن 

سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم ہے ۔ اسالم میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید ہے ، 

ے جیساکہ احادیث رسول صلی ہللا علیہ وسلم سے واضح ہے ۔ اس عہد میں اقامت صلوة اور ایتائ

زکوة کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 37 

موجود رہی ہیں۔ جن سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسالم میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم 

ہیں حتی کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا 

کہ ابو بکر صدیق رضی ہللا عنہ کے عہد خالفت میں مانعین زکوة کے خالف جہاد گیا ہے ۔ جیسا

 کرنے سے واضح ہے۔

 
ھَُرْوَن  ْن ِدََّيِرِھْم    ۡ تَظه نُُْكْ ٰمِ ُٓؤََلِۗء تَْقُتلُْوَن َانُْفَسُُكْ َوَُّتْرُِجْوَن فَرِيْـقًا ٰمِ ْم ِِبَْلُِْثِ َوالُْعْدَواِن َۭواِ ُُثَّ َانَُْتْ ھه ٌم عَلَْيُُكْ عَلَْْيِ ُدْوُھْم َوُھَو ُمَحرَّ ى تُفه ه تُْوُُكْ ُاْسه ْ ْن َّيَّ

ِِلَ ِمنُُْكْ اِ  َّْفَعُل ذه ِب َوتَْكُفُرْوَن ِبَبْعٍض ۚ فََما َجَزاُۗء َمْن ي ْم َۭافَُتْؤِمنُْوَن ِبَبْعِض اْلِكته َمِة يُرَ ِاْخَراَُجُ نَْيا ۚ َويَْوَم الِْقيه وِة الُّ ٓ َاَشٰدِ الَْعَذاِب ۭ َلَّ ِخْزٌي ِِف الَْحيه دُّْوَن ِاٰله

ُ ِبغَاِفٍل َُعَّا تَْعَملُْوَن    11َوَما اّلٰله

لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جالوطن بھی کیا اور گناہ اور 

زیادتی کے کاموں میں ان کے خالف دوسرے کی طرف داری کی، ہاں جب وہ قیدی ہو کر 

آئے تم نے ان کے فدیے دیئے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ  تمہارے پاس

تم میں ( ۱)خیال نہ کیا، کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو 

سے جو بھی ایسا کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے 

  تعاٰلی تمہارے اعمال سے بےخبر نہیں۔ذاب کی مار، اور ہللاع

( جو اسالم سے قبل مشرک تھے)نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کے زمانے میں انصار  ۱۔۲٢

کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اس طرح یہود 

بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ مدینہ کے تین قبیلہ تھے، بنو قینقاع، بنو نفیر اور بنو قریظ۔ یہ 

اور بنو قینقاع اور بنو نفیر، بنو خزرج کے حلیف تھے۔ ( ساتھی)بنو قریظہ اوس کے حلیف 

ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی مذہب یہودیوں کو قتل )جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں 

کے مطابق ایسا کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جال وطن کر دیتے حاالنکہ تورات 

کرنا ان کے لئے حرام تھا۔ لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی 

بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں 

لیا تھا۔ یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا 

بعض چیزوں پر ایمان التے اور بعض کو ترک کر دیتے، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی 

وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے۔ قتل ، اخراج اور ایک دوسرے کے خالف 

مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا ، ان امور کا توا نہوں نے بے محابا ارتکاب کیا اور 

دے کر چھڑالینے کا جو حکم تھا، اس پر عمل کرلیا ، حاالنکہ اگر پہلے تین امور کا وہ  فدیہ

 لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ ٓاتی۔

 
ِخَرِة ۡ فَََل ُُيَفَُّف َعِْنُُم الَْعَذاُب َوََل ُھْم يُنْ  نَْيا ِِبَْله وَة الُّ ُوا الَْحيه ْيَن اْشََتَ ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ ْوَن  ُاوله    11َّصُ

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب 

 ۔(۱)ہلکے ہونگے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی 

یہ شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی  ۱۔۲٦

جو مکمل شریعت پر عمل )ت اور سرفرازی کی جگہ جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عز

ذلت اور رسوائی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ ( کرنے کا نتیجہ ہے

اس سے معلوم ہوا کہ ہللا کے ہاں وہ اطاعت قبول ہے جو مکمل ہو بعض باتوں کا مان لینا، یا ان 

اہمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت و پر عمل کر لینا ہللا تعاٰلی کے ہاں اس کی کوئی 

فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو 

 نہیں جو مزکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے۔
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ُسلِ  َب َوقَفَّْينَا ِمْنْۢ بَْعِدٖه ِِبلرُّ تَيْنَا ُمْوَٰس اْلِكته َّْدنهُه ِبُرْوِِ الُْقُدِس ۭ َافَُُكََّما َجاَۗءُُكْ َرُسْولٌۢ ِبَما  ۡ َولََقْد اه َ الَْبِيٰنهِت َوَاي ََ ََ اْبَن َمْر تَيْنَا ِعيْ ٓى َانُْفُسُُكُ  َواه ََل ََتْوه

بَُْتْ َۡوفَرِيْقًا تَْقُتلُْوَن   ُُتْ ۚفََفرِيْقًا َكذَّ َتْكََبْ  11اس ْ

ان کے پیچھے اور رسول بھیجے اور ہم نے حضرت  ہم نے حضرت موسٰی کو کتاب دی اور

لیکن جب ( ۱)عیسٰی ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی 

کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز الئے جو تمہاری طبیعتوں کے خالف تھی، تم نے جھٹ سے 

 ۔(۴)ڈاال  بعض کو قتل بھی کر تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹال دیا اور

ُسِل ) آیت  ۱۔ ۲۷ َّْینَا ِمْن بَْعِدٖہ بِالرُّ کے معنی ہیں موسٰی علیہ السالم کے بعد ( 47:۔بقرہ4(َوقَف

مسلسل پپیغمبر آتے رہے حٰتی کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسٰی علیہ السالم پر 

علیہ السالم کو دئیے گئے تھے سے معجزات مراد ہیں جو حضرت عیسٰی ( بَیِّنَاتِ )ختم ہو گیا 

) جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ جن کا ذکر 

بُِّكْم ۘ  َوَرُسْواًل اِٰلى بَنِْىٓ اِْسَرا ْن رَّ َن الطِّْیِن َكھَْیــــ َــِة  ۘ  ِءْیَل ڏ اَنِّْى قَْد ِجْئتُُكْم بِٰایٍَة مِّ الطَّْیِر اَنِّْىٓ اَْخلُُق لَُكْم مِّ

ِ   ۘ  فَاَْنفُُخ فِْیِه فَیَُكْوُن طَْیرً  ِ   ۘ  ا بِاِْذِن ہللٰاٰ َواُنَبِّئُُكْم بَِما  ۘ  َواُْبِري ُ ااْلَْكَمهَ َوااْلَْبَرَص َواُْحِى اْلَمْوٰتى بِاِْذِن ہللٰاٰ

یَةً لَُّكمْ  ۘ  فِْي بُیُْوتُِكْم ۘ  تَاُْكلُْوَن َوَما تَدَِّخُرْوَن  ْؤِمنِْیَن   اِنَّ فِْي ٰذلَِك اَلٰ ( 28:۔آل عمران1( ۘ  28اِْن ُكْنتُْم مُّ

فرمایا گیا ہے ( ُروُح آْلمین)میں ہے۔ ایک اور آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السالم کو 

اے ہللا روح القدس سے اس )آنحضرت صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت حسان کے متعلق فرمایا 

معلوم ہوا کہ ( یل علیہ السالم تمہارے ساتھ ہیںجبرائ)ایک دوسری حدیث میں ہے ( کی تائید فرما

 ۔(فتح البیان ابن کثیر بحوالہ الحواشی)روح القدوس سے مراد حضرت جبرائیل ہی ہیں 

جیسے حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم اور حضرت عیسٰی علیہ السالم کو جھٹالیا اور  ۴۔۲۷ 

 حضرت زکریا و یحٰیی علیہما السالم کو قتل کیا۔

 
ا يُْؤِمنُْوَن  َوقَالُ  ُ ِبُكْفرِِھْم فََقِلْيًَل مَّ ََّعَِنُُم اّلٰله  11ْوا قُلُْوبُنَا غُلٌْف ۭ بَْل ل

نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں ( ۱)یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غالف والے ہیں 

 (۴)ے ہللا تعاٰلی نے ملعون کر دیا ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہ

ر اے محمد صلی ہللا علیہ وسلم تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا جس طرح یعنی ہم پ ۱۔۲۲

ا تَْدُعْونَآ اِلَْیهِ )دوسرے مقام پر ہے۔ آیت  مَّ ہمارے دل اس ( 5:۔فصلت23( َوقَالُْوا قُلُْوبُنَا فِْيٓ اَِكنٍَّة مِّ

 دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بالتا ہے ۔

ا اثر نہ کرنا ، کوئی فخر کی بات نہیں ۔ بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی دلوں پر حق بات ک ۴۔۲۲

یا ان میں ایمان النے والے ( جو عندہللا نامقبول ہے) عالمت ہے ، پس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے 

 کم ہی لوگ ہوں گے۔

 
 ُ َِٰما َمَعھُْم   َوََكن ٌق ل ِ ُمَصٰدِ ْن ِعْنِد اّلٰله ٌب ٰمِ ا َجاَۗءُھْم ِكته ا َعَرفُْوا َكَفُرْوا ِبٖه ۡ فَلَْعنَُة َولَمَّ ا َجاَۗءُھْم مَّ ْيَن َكَفُرْوا ښ فَلَمَّ ِ َتْفِتُحْوَن عََٰل اَّلَّ ِ عََٰل ْوا ِمْن قَْبُل يَس ْ اّلٰله

ِفرِْيَن    11اْلكه

اور ان کے پاس جب ہللا تعاٰلی کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حاالنکہ کہ پہلے 

کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان ( ۲)ذریعہ  یہ خود اس کے

 لینے کے پھر کفر کرنے لگے، ہللا تعاٰلی کی لعنت ہو کافروں پر۔

کے ایک معنی یہ ہیں غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہود ( یَْستَْفتُِحْونَ ) ۱۔۲٢

رتے کہ آخری نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس مشرکین سے شکست کھا جاتے تو ہللا سے دعا ک

 سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔

یعنی استفتاح بمعنی استنصار ہے ۔دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں ۔ ای یخبرونھم بانہ سیبعث 

لیکن بعثت کے ( فتح القدیر)یعنی یہودی کافروں کو خبر دیتے کہ عنقریب نبی کی بعثت ہوگی ۔
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کھنے کے باوجود نبوت محمدی پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں الئے جیسا کہ بعد علم ر

 اگلی آیت میں ہے۔

 
ُ ِمْن فَْضِِلٖ  ََُّنَِٰل اّلٰله ُ بَْغًيا َاْن ي ْوا ِبٖهٓ َانُْفَسھُْم َاْن يَّْكُفُرْوا ِبَمآ َانَْزَل اّلٰله ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖه  ۚ ِبئَْسَما اْشََتَ ِفرِيَْن عََذاٌب  عَٰله َمْن ي فَبَاُۗءْو ِبغََضٍب عَٰله غََضٍب ۭ َوِلْلكه

هِْْيٌ    11مُّ

بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈاال وہ انکا کفر کرنا ہے۔ ہللا 

تعاٰلی کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ ہللا تعاٰلی نے اپنا 

 ۓاہا نازل فرمایا اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوگفضل جس بندہ پر چ

 اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے واال عذاب ہے۔

غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب کیونکہ بار بار وہ غضب واال کام کرتے ۱۔٢۰

رہے جیسا کہ تفصیل گزری اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی ہللا 

 علیہ وسلم کا انکار کیا۔

 
ُ قَالُْوا نُْؤِمُن ِبَمآ ُاْنزَِل عَلَْينَا َويَْكُفُرْوَن ِبَما َورَ  ِمنُْوا ِبَمآ َانَْزَل اّلٰله ِ ِمْن َوِاَذا ِقْيَل لَھُْم اه ِْْۢبيَاَۗء اّلٰله َِٰما َمَعھُْم ۭ قُْل فََِلَ تَْقُتلُْوَن َان قًا ل قَْبُل ِاْن ُكْنَُتْ اَۗءٗه ۤ َوُھَو الَْحقُّ ُمَصٰدِ

ْؤِمِنْْيَ     10مُّ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہللا تعاٰلی کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان الؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ 

حاالنکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی ( ۱)جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے 

، اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں اگر تمہارا ی ہے، کفر کرتے ہیںکتاب کی تصدیق کرنے وال

 ۔(۴)ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ 

یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں یعنی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان النے کی  ۱۔٢۱

 ضرورت نہیں ہے۔

نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا یعنی تمہارا تورات پر دعوٰی ایمان بھی صحیح  ۴۔٢۱ 

تو انبیاء علیہم السالم کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد 

 اور عناد پر مبنی ہے۔

 
ِلمُ  ْذُُتُ الِْعْجَل ِمْنْۢ بَْعِدٖه َوَانَُْتْ ظه َ ْوٰسه ِِبلَْبِيٰنهِت ُُثَّ اَّتَّ  11ْوَن  َولََقْد َجاَۗءُُكْ مُّ

تم ہو ہی ( ۱)تمہارے پاس تو موسٰی یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا 

 ظالم۔

یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسٰی علیہ السالم آیات کی  ۱۔٢۴

 تعاٰلی ہی وضاحت اور دلیل کی بات لے کر آئے کہ وہ ہللا کے رسول ہیں اور یہ کہ معبود ہللا

ہے، لیکن تم نے اسکے باوجود حضرت موسٰی علیہ السالم کو بھی تنگ کیا اور ہللا واحد کو 

 چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔

 
ُعْوا ۭ قَالُْوا اَْسَ ٍة وَّ تَيْنهُُكْ ِبُقوَّ ْوَر ُۭخُذْوا َمآ اه ُمُرُُكْ ِبٖهٓ ِايَْمانُُُكْ ََسِ  َوِاْذ َاَخْذََن ِمْيثَاقَُُكْ َوَرفَْعنَا فَْوقَُُكُ الطُّ ُم الِْعْجَل ِبُكْفرِِھْم ۭ قُْل ِبئَْسَما ََّيْ ْعنَا َوَعَصْينَا ۤ َوُاْْشِبُْوا ِِفْ قُلُْوِّبِ

ْؤِمِنْْيَ     11ِاْن ُكْنَُتْ مُّ

جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز 

اور ان کے ( ۱)ھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی کو مضبوط ت

ان سے کہہ ( ۲)بسب ان کے کفر کے ( ۴)پال دی گئی ( گویا)دلوں میں بچھڑے کی محبت 

 ن ہو۔دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑا حکم دے رہا ہے، اگر تم موم
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ے تو اقرار کر کے سن لیا یعنی اطاعت کریں یہ کفر اور انکار کی انتہا ہے کہ زبان س ۱۔٢۲

 گے اور دل میں یہ کہتے کہ ہم نے کونسا عمل کرنا ہے۔

ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہے دوسرے  ۴۔٢۲

ب سے تعبیر کیا گیا کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشہ میں خو( پال دی گئی)اس کو اُشِربُوا 

 (فتح القدیر)دوڑتا ہے جب کہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا 

یعنی بچھڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں پر گھر کر چکا  ۲۔٢۲ 

 تھا۔

 
ْن ُدْوِن النَّاِس فَتََمنَُّوا الْمَ  ِ َخاِلَصًة ٰمِ ِخَرُة ِعْنَد اّلٰله اُر اَْله ِدِقْْيَ   قُْل ِاْن ََكنَْت لَُُكُ الَّ  11ْوَت ِاْن ُكْنَُتْ صه

آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لئے ہے، ہللا کے نزدیک اور کسی کے 

 لئے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔

 
لِ  ُ عَِلْْيٌۢ ِِبلٰظه ْم ۭ َواّلٰله َمْت َايِْدُّْيِ ا ِبَما قَدَّ ََّتَمنَّْوُه َابَدًۢ  11ِمْْيَ  َولَْن ي

ہللا تعاٰلی ظالموں کو ( ۱)لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے 

 ا ہے۔خوب جانت

حضرت ابن عباس نے یہودیوں کو کہا اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور ہللا سے  ۱۔٢٢

مسلمان اور یہودی  محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو یعنی ہللا کی بارگاہ میں

دونوں ملکر یہ عرض کریں یا ہللا دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے 

یہی دعوت انہیں سورت جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ 

ے دی گئی تھی جیسا کہ ال عمران میں ہے۔ لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹ

تھے اس لئے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ یہ 

نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ( یعنی مباہلہ)ہرگز موت کی آرزو 

 (تفسیر ابن کثیر)ہے 

 
يْ  ِ وٍة ڔ َوِمَن اَّلَّ َّھُْم َاْحَرَص النَّاِس عَٰله َحيه َُّعمَّ َولََتِجَدن ُر َالَْف َسـنٍَة ۚ َوَما ُھَو ِبُمَزْحزِِحٖه ِمَن الَْعَذاِب َاْن ي ُكــْوا ڔ يََودُّ َاَحُدُھْم لَْو يَُعمَّ ُ بَِصْْيٌۢ ِبَما َن َاْْشَ َر ۭ َواّلٰله

 11يَْعَملُْوَن    

ی بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی، آپ انہیں کو پائیں گے، یہ حرص زندگ

ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار سال کی عمر ( ۱)میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں 

چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، ہللا تعاٰلی ان کے کاموں کو 

 ا ہے۔بخوبی دیکھ رہ

ن سے بھی زیادہ موت کی آرزو تو کجا یہ تو دنیوی زندگی کے تمام لوگوں حٰتی کہ مشرکی ۱۔٢٦

حریص ہیں لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب اٰلہی سے نہیں بچا سکے گی، ان آیات سے یہ 

معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ ہللا کے محبوب اور چہیتے 

یا کم از ہیں، یا جنت کے مستحق وہی ہیں اور دوسرے جہنمی، کیونکہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا، 

کم انہیں اپنے دعووں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا، تو یقینا وہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے، 

تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطیاں ظاہر ہو جاتیں۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں 

اتیں کر کا گریز اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ گو وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن ب

لیتے تھے، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ ہللا کی بارگاہ میں 

 جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو ہللا نے اپنے نافرمانوں کے لئے طے کر رکھا ہے۔
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 ِ ْذِن اّلٰله ََلٗ عَٰله قَلِْبَك ِِبِ َّٗه نَزَّ ا ِلِٰجَْبِيَْل فَِان ى ِللُْمْؤِمِنْْيَ   قُْل َمْن ََكَن عَُدوًّ بُّْشه َِٰما بَْْيَ يََديِْه َوُھًدى وَّ قًا ل  11 ُمَصٰدِ

آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعاٰلی ( اے نبی)

اتارا ہے جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے واال اور مومنوں کو ہدایت اور 

 ۔(۱)واال ہے خوشخبری دینے 

احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر  ۱۔٢۷

آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے 

سوالوں کا عالوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے ان کے 

صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر وحی کون التا ہے؟ آپ نے 

فرمایا، جبرائیل۔ یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو عذاب لے کر اترتا ہے۔ 

و فتح  ابن کثیر)اور اس بہانے سے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا 

 (القدیر

 
ِفرِْيَن    َ عَُدو  ِلْٰلكه ىَل فَِانَّ اّلٰله َكِتٖه َوُرُسِِلٖ َوِجَْبِيَْل َوِمْيكه

ِٕ
ۗى ِ َوَمله ٰه ا ّلِلٰ  11َمْن ََكَن عَُدوًّ

جو شخص ہللا کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور ( تو ہللا بھی اس کا دشمن ہے)

 (۱)سے کافروں کا دشمن خود ہللا ہے جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ای

یہ سب میرے مقبول : یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے ہللا تعاٰلی نے فرمایا  ۱۔٢۲

بندے ہیں جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے، وہ ہللا کا بھی دشمن ہے حدیث 

ساتھ اعالن جنگ کیا، میں ہے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، اس نے میرے 

گویا کہ ہللا کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء ہللا سے، بلکہ ہللا تعاٰلی سے بھی 

دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء ہللا کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری اور ان 

ا ہے۔ اولیاء ہللا سے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ ہللا تعاٰلی اس کے خالف اعالن جنگ فرمات

ِ اَل َخْوٌف َعلَْیِھْم َواَل ھُْم یَْحَزنُْوَن   ۘ  ااََلٓ اِنَّ اَْولِیَا)کون ہیں؟ اس کے لئے مالحظہ ہو  ښ 84َء ہللٰاٰ

لیکن محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز ( 84-81:۔یونس30(  ۘ  81الَِّذْیَن ٰاَمنُْوا َوَكانُْوا یَتَّقُْوَن   

ے کے بعد ان کی نام کی نذر ونیاز اور قبروں کو غسل دیا جائے اور ان پر نہیں کہ ان کے مرن

چادریں چڑھائی جائیں اور انہیں حاجت روا ، مشکل کشا، نافع وضار سمجھا جائے ، ان کی 

قبروں پر دست بستہ قیام اور ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ جیساکہ بدقسمتی سے 

پر یہ کاروبار الت ومنات فروغ پذیر ہے حاالنکہ یہ محبت نہیں ہے  اولیاء ہللا کی محبت کے نام

ان کی عبادت ہے جو شرک اور ظلم عظیم ہے ہللا تعالٰی اس فتنہ عبادت قبور سے محفوظ 

 رکھے۔

 
ِسُقْوَن    يهتٍۢ بَِيٰنهٍت ۚ َوَما يَْكُفُر ِّبَآ ِاَلَّ الْفه  11َولََقْد َاْنَزلْنَآ ِالَْيَك اه

ا ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی اور یقینً 

 نہیں کرتا۔

 
ُھْم ََل يُْؤِمنُْوَن   نْھُْم ۭ بَْل اَْكََثُ ََّبَذٗه فَرِيٌْق ٰمِ ھَُدْوا َعهًْدا ن  ٠١١َاَوُُكََّما عه

دیتی ہے، بلکہ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ 

 ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔

 
ْيَن ُاْوتُوا اْلِكته  ِ َن اَّلَّ َِٰما َمَعھُْم نََبَذ فَرِيٌْق ٰمِ ٌق ل ِ ُمَصٰدِ ْن ِعْنِد اّلٰله ا َجاَۗءُھْم َرُسْوٌل ٰمِ َّھُْم ََل يَْعلَُمْوَن   َولَمَّ ِ َوَراَۗء ُظهُْوِرِھْم ََكَن َب اّلٰله  ۡ ٠١٠َب ڎ ِكته
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کبھی ان کے پاس ہللا کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے واال آیا، ان اہل کتاب جب 

 (۱)کے ایک فرقہ نے ہللا کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا کہ جانتے ہی نہ تھے۔ 

ہللا تعاٰلی کے نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے  ۱۔۱۰۱

علیہ وسلم کو بہت سی آیات بیٰنات عطا کی ہیں، جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان آپ صلی ہللا 

لے آنا چاہیے تھا۔ عالوہ ازیں خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے 

اوصاف کا ذکر اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر ایمان النے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے 

عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی وہ کریں گے؟ عہد شکنی ان کے پہلے بھی کسی 

گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے۔ حٰتی کہ ہللا تعاٰلی کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا، 

 جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔

 
َن ۚ َوَما َكَفَر سُ  ِطْْيُ عَٰله ُمِْلِ ُسلَْيمه يه ََّبُعْوا َما تَْتلُوا الش َّ ْحَر َۤوَمآ ُاْنزَِل عََٰل الَْملََكْْيِ ِبَباِبَل ھَ َوات ُِٰمْوَن النَّاَس الٰسِ ِطْْيَ َكَفُرْوا يَُعل يه ُن َولهِكنَّ الش َّ اُرْوَت لَْيمه

ُن ِفْتنٌَة فَََل تَْكُفْر ۭ فَيََتَعلَُّمْوَن  ََّما ََنْ ِن ِمْن َاَحٍد َحِٰته يَُقْوََلٓ ِان ِٰمه ِمِْنَُما َما يَُفٰرِقُْوَن ِبٖه بَْْيَ الَْمْرِء َوَزْوِجٖه ۭ َوَما ُھْم ِبَضاٰۗرِْيَن ِبٖه ِمْن َاَحٍد ِاَلَّ َوَماُرْوَت ۭ َوَما يَُعل

ىھُ َما ََلٗ ِِف ا ُھْم َوََل يَْنَفُعھُْم ۭ َولََقْد عَِلُمْوا لََمِن اْشََته ِ ۭ َويََتَعلَُّمْوَن َما يَُْضُّ ْذِن اّلٰله ِخَرِة ِمْن َخََل ِِبِ ْوا ِبٖهٓ َانُْفَسھُْم ۭ لَْو ََكنُْوا يَْعلَُمْوَن  َْله ٍق   َولَِبئَْس َما َْشَ

٠١١ 

سلیمان کی حکومت میں پڑھتے ( حضرت)ا ور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین 

تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا 

وہ دونوں بھی ( ۴)ور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جادو اتارا گیا تھا ا( ۱)کرتے تھے 

جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک ( ۲)کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے 

تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ( ٤)آزمائش ہیں 

یہ ( ٢) تعاٰلی کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ر دراصل وہ بغیر ہللاڈال دیں او

لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس 

کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے 

 جانتے ہوتے۔ رہے ہیں، کاش کہ یہآپ کو فروخت کر 

یعنی ان یہودیوں نے ہللا کی کتاب اور اس کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان  ۱۔۱۰۴

کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، بلکہ یہ دعوی کیا کہ حضرت 

دو کے ہللا کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جا( نعوذ باہلل)سلیمان علیہ السالم 

زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السالم جادو کا عمل 

نہیں کرتے تھے، کیونکہ جادو سحر تو کفر ہے، اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السالم 

کیوں کر کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السالم کے زمانے میں جادو گری 

لسلہ بہت عام ہو گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السالم نے اس کے سد باب کے لئے جادو کی کا س

کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان 

شیاطین اور جادو گروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا، بلکہ لوگوں کو 

کہ حضرت سلیمان علیہ السالم کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا اور  یہ باور کرایا

اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السالم کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید ہللا 

 وہللا عالم۔( ابن کثیر وغیرہ)تعاٰلی نے فرمائی 

 
ََّقْوا لََمثُوْ  َمنُْوا َوات َّھُْم اه ِ َخْْيٌ ۭ لَْو ََكنُْوا يَْعلَُمْوَن   َولَْو َان ْن ِعْنِد اّلٰله    ٠١١بٌَة ٰمِ

اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو ہللا تعاٰلی کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر 

 یہ جانتے ہوتے۔
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َمنُْوا ََل تَُقْولُْوا َراِعنَا َوقُْولُوا انُْظْرََن وَ  يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِفرِْيَن عََذاٌب َاِلــْْيٌ    َّيه ُعْوا ۭ َوِلْلكه  ٠١١اَْسَ

یعنی ( ۱)کہو ' انظرنا ' نہ کہا کرو، بلکہ ' راعنا ' ( نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو)اے ایمان والو تم 

 ب ہے۔ہماری طرف دیکھئے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذا

حاظ اور خیال کیجئے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس َراِعنَا کے معنی ہیں، ہمارا ل ۱۔۱۰٤

لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی 

وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے جس سے اس کے معنی میں تبدیلی 

وغیرہ جیسے وہ السالُم ( اَحْمق)وہ کہتے َرِعینَا  اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی، مثال

' اْنظُْرنَا ' کہا کرتے تھے ہللا تعاٰلی نے فرمایا تم ـ ( تم پر موت آئے)علیکم کی بجائے الساُم علیکم 

کہا کرو۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں تنقیص و اہانت کا شائبہ ہو، 

نظر کے طور پر ان کا استعمال صحیح نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ  ادب و احترام کے پیش

حدیث من تشبہ )کفار کے ساتھ افعال اور اقوال میں مشابہت کرنے سے بچا جائے تاکہ مسلمان 

کی ( جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا) بقوم فھو منھم ،ابوداؤد 

 ۔ وعید میں داخل نہ ہوں

 
ْن رَّ  ْن َخْْيٍ ٰمِ ََُّنََّل عَلَْيُُكْ ٰمِ ْيَن َكَفُرْوا ِمْن َاْھِل اْلِكتهِب َوََل الُْمّْشِِكْْيَ َاْن ي ِ ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظْْيِ  َما يََودُّ اَّلَّ ََّشاُۗء َۭواّلٰله ِتٖه َمْن ي َت ُُّّ ِبَرْْحَ ُ َُيْ ُُِٰكْ ۭ َواّلٰله ب

٠١١ 

ر نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھالئی نازل نہ تو اہل کتاب کے کافر او

ہللا تعاٰلی جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا ( ان کے اس حسد سے کیا ہوا)ہو 

 فرمائے، ہللا تعاٰلی بڑے فضل واال ہے

 
ِْنَآ َاْو ِمثِْلهَا ۭ اَ  ْْيٍ ٰمِ ِت ِِبَ يٍَة َاْو نُنِْسهَا ََنْ ٍء قَِدْيٌر  َما نَنَْسْخ ِمْن اه َ عَٰله ُكِٰ ََشْ  ٠١١لَْم تَْعََلْ َانَّ اّلٰله

جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں، یا بھال دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور التے ہیں، کیا تو نہیں 

 (۱)جانتا کہ ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے۔

ں ایک حکم نسخ کے لغوی معنی تو منسوخ کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطالح می ۱۔۱۰۷

بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں یہ نسخ ہللا تعاٰلی کی طرف سے ہوا جیسے آدم علیہ 

السالم کے زمانے میں سگے بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز تھا بعد میں اسے حرام کر دیا گیا 

ہ نیا وغیرہ، اسی طرح قرآن میں بھی ہللا تعاٰلی نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگ

حکم نازل فرمایا۔ یہودی تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض 

احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ ہللا تعاٰلی نے ان کی تردید فرمائی کہا کہ 

زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو 

م اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو، اسے نافذ کرے اور جسے چاہے منسوخ کر دے، حک

اور ( مثال ابو مسلم اصفہانی معتزلی)یہ اس کی قدرت ہی کا مظاہرہ ہے۔ بعض قدیم گمراہوں 

آجکل کے بھی بعض متجددین نے یہودیوں کی طرح قرآن میں نسخ ماننے سے انکار کیا۔ لیکن 

زکورہ سطروں میں بیان کی گئی ہے، سابقہ صالحین کا عقیدہ بھی صحیح بات وہی ہے جو م

 اثبات نسخ ہی رہا ہے۔

 
 َ ََل ن ِلٍٰ وَّ ِ ِمْن وَّ ْن ُدْوِن اّلٰله ِت َواَْلَْرِض ۭ َوَما لَُُكْ ٰمِ وه مه َ ََلٗ ُمِْلُ السَّ  ٠١١ِصْْيٍ َالَْم تَْعََلْ َانَّ اّلٰله

مالک ہللا ہی کے لئے ہے اور ہللا کے سوا تمہارا کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا 

 کوئی ولی اور مددگار نہیں۔
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ِل اْلُكْفَر ِِبَْلِ  َّتَـَبدَّ َل ُمْوٰسه ِمْن قَْبُل ۭ َوَمْن ي
ِٕ
ى لُْوا َرُسْولَُُكْ مََكَ س ُ ِبْيِل  َاْم تُرِيُْدْوَن َاْن تَْسَٔـــ   ٠١١يَْماِن فََقْد َضلَّ َسَواَۗء السَّ

نے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسٰی علیہ السالم سے پوچھا کیا تم اپ

 کفر سے بدلنے واال سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ایمان کو ( سنو( )۱)گیا تھا 

صحابہ رضی ہللا عنہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے )مسلمانوں  ۱۔۱۰۲

ازراہ سرکشی غیر ضروری سواالت مت کیا کرو۔ اس میں پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم سے 

 اندیشہ کفر ہے۔

 
ْن ِعْنِد َانْفُ  ْنْۢ بَْعِد ِايَْماِنُُكْ ُكفَّاًرا ښ َحَسًدا ٰمِ ْونَُُكْ ٰمِ ِب لَْو يَُردُّ ْن َاْھِل اْلِكته َ لَهُُم الَْحقُّ ۚ فَاْعُفْوا وَ َودَّ َكِثْْيٌ ٰمِ ْنْۢ بَْعِد َما تََبْيَّ ُ ِسهِْم ِمٰ ِِتَ اّلٰله اْصَفُحْوا َحِٰته ََّيْ

َ عَٰله ُكِٰ ََشْ ٍء قَِدْيٌر    ْمِرٖه  ۭ ِانَّ اّلٰله  ٠١١ِِبَ

ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں 

اٰلی اپنا حکم بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ ہللا تع

 الئے۔ یقیناً ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قدرت رکھتا ہے۔

 
ِ ۭ ِانَّ  ُدْوُه ِعْنَد اّلٰله ْن َخْْيٍ َّتِ ُمْوا َِلَنُْفِسُُكْ ٰمِ وَة ۭ َوَما تَُقٰدِ كه تُوا الزَّ لهوَة َواه َ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْْيٌ    َوَاِقْيُموا الصَّ  ٠٠١ اّلٰله

ور زکوة دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھالئی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے، تم نمازیں قائم رکھو ا

 ۔(۱)سب کچھ ہللا کے پاس پالو گے، بیشک ہللا تعاٰلی تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے 

یہودیوں کو اسالم اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے جو حسد اور عناد تھا اس کی وجہ سے وہ 

ھیرنے کی مذموم سعی کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا مسلمانوں کو دین اسالم سے پ

ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان احکام و فرائض اسالم کو بجا التے رہو۔ جن 

 کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔

 
ى ۭ ِتِْلَ َاَما ه َّْدُخَل الَْجنََّة ِاَلَّ َمْن ََكَن ُھْوًدا َاْو نَّصه ِدِقْْيَ    َوقَالُْوا لَْن ي  ٠٠٠ِنيُّھُْم ۭ قُْل َھاتُْوا بُْرَھانَُُكْ ِاْن ُكْنَُتْ صه

یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارٰی کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی 

 ۔(۱)آرزوئیں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو 

ریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور ف ۱۔۱۱۱

مبتال تھے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں جن کے لئے ان کے پاس کوئی 

 دلیل نہیں۔

 
ْم َوََل  ِٰٖه ۠ َوََل َخْوٌف عَلَْْيِ ٓ َاْجُرٗه ِعْنَد َرب ِ َوُھَو ُمْحِسٌن فََِلٗ ٗه ّلِلٰه َزنُْوَن    بَٰله ۤ َمْن َاْسََلَ َوَْجَ  ٠٠١ ُھْم َُيْ

بیشک اسے اس کا ( ۱)سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ ہللا کے سامنے جھکا دے۔ 

 داسی۔رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور ا

ِ ) ۱۔۱۱۴
( ُمْحِسنُ  َو ھُوَ )کا مطلب ہے محض ہللا کی رضا کے لئے کام کرے اور ( اَْسلََم َو ْجھَہ ہلِلٰٰ

کا مطلب ہے اخالص کے ساتھ پیغمبر آخر الزمان صلی ہللا علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ 

قبولیت عمل کے لئے یہ دو بنیادی اصول ہیں اور نجات اخروی انہی اصولوں کے مطابق کئے 

 گئے اعمال صالحہ پر مبنی ہے نہ کہ محض آرزووں پر۔

 
ِِلَ قَاَل َوقَالَِت الَْْيُْوُد لَيَْسِت النَّ  َب ۭ َكذه ُھْم يَْتلُْوَن اْلِكته ٍء   وَّ ى لَيَْسِت الَْْيُْوُد عَٰله ََشْ ه قَالَِت النَّّصه ٍء ۠ وَّ ى عَٰله ََشْ ه ُ ّصه ْيَن ََل يَْعلَُمْوَن ِمثَْل قَْوِلهِْم ۚ فَاّلٰله ِ اَّلَّ

َتِلفُ  َمِة ِفْيَما ََكنُْوا ِفْيِه َُيْ ُُكُ بَيْنَھُْم يَْوَم الِْقيه  ٠٠١ْوَن   َُيْ
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اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، ( ۱)یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں 

( ۴)حاالنکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان ہی جیسی بات بےعلم بھی کہتے ہیں 

 ے گا۔قیامت کے دن ہللا ان کے اس اختالف کا فیصلہ ان کے درمیان کر د

پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسٰی علیہ السالم کی زبان سے حضرت یہودی تورات  ۱۔۱۱۲

عیسٰی علیہ السالم کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسٰی علیہ 

السالم کی تکفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسٰی علیہ 

تصدیق ہے اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر  السالم اور تورات کے ِمْن ِعْند ہللا ہونے کی

کرتے ہیں، یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش 

 فہمیوں میں مبتال ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔

اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ تھے، اس لئے انہیں بےعلم کہا  ۴۔۱۱۲

کن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود اور نصارٰی کی طرح، اس باطل میں مبتال تھے گیا، لی

 کہ وہ یہ حق پر ہیں۔ اسی لئے وہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو صابی یعنی بےدین کہا کرتے تھے۔

 
ى ِِفْ  ٗه َوَسعه ُّْذَكَر ِفْْيَا اَْسُ ِ َاْن ي ِجَد اّلٰله نََع َمسه ْن مَّ لَھُْم ِِف  َوَمْن َاْظََلُ ِممَّ نَْيا ِخْزٌي وَّ ِفْْيَ ڛ لَھُْم ِِف الُّ

ِٕ
َّْدُخلُْوَھآ ِاَلَّ َخاۗى َك َما ََكَن لَھُْم َاْن ي

ِٕ
ى
ۗ ِخَرِة َخَراِّبَا ُۭاوله  اَْله

 ٠٠١عََذاٌب َعِظْْيٌ    

اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو ہللا تعاٰلی کی مسجدوں میں ہللا تعاٰلی کے ذکر کئے 

ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ( ۴)ان کی بربادی کی کوشش کرے ( ۱)وکے جانے کو ر

ب ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذا( ۲)ہی اس میں جانا چاہیے 

 ہے۔

جن لوگوں نے مسجدوں میں ہللا کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں  ۱۔۱۱٤

ں، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، جنہوں نے بادشاہ مفسرین کی دو رائے ہی

روم کے ساتھ ملکر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں 

حصہ لیا، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختال ف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ 

ہللا علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے  کو قرار دیا، جنہوں نے ایک تو نبی صلی

پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے 

موقعے پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباو اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں 

کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں  ہونے دیں گے، حاالنکہ خانہ کعبہ میں

 تھی۔

تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے اسے گرا دیا جائے اور عمارت کو نقصان  ۴۔۱۱٤ 

پہنچایا جائے، بلکہ ان میں ہللا کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک 

 ے گھروں کو برباد کرنا ہے۔سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور ہللا ک

یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب ہللا تعاٰلی تمہیں ہمت  ۲۔۱۱٤ 

اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت 

لم نے اعالن فرمایا آئندہ ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی ہللا علیہ وس ۲نہ دینا۔ چنانچہ جب 

سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور 

جس سے جو معاہدہ ہے، معاہدہ کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے، بعض نے کہا کہ 

مشرکین یہ خوشخبری ہے اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے گا اور یہ 

خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہونگے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر زیادتیاں کی ہیں انکے بدلے 

 میں ہمیں سزا سے دو چار یا قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہوگئی۔
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 ِ ُّْوا فَََثَّ َوْجُه اّلٰله ُق َوالَْمْغرُِب ۤ فََايْنَـَما تَُول ِ الَْمّْشِ َ َواِسٌع عَِلْْيٌ     َۭوّلِلٰه  ٠٠١ ِانَّ اّلٰله

ہللا ( ۱)اور مشرق اور مغرب کا مالک ہللا ہی ہے۔ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی ہللا کا منہ ہے 

  ہے۔تعاٰلی کشادگی اور وسعت واال اور بڑے علم واال

۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے تو ۱۱٢

مانوں کو اس کا رنج تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ مسل

کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں، بعض کے نزدیک 

اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ 

پڑھ سکتے ہو۔ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے  کدھر بھی ہو، نماز

لئے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ایسی آیتوں کی شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی 

ہیں، کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے اور کسی میں دوسرے کا۔ یہ آیت بھی 

 اسی قسم کی ہے۔

 
ِنُتْوَن    َوقَالُوا اَّتََّ  ٗ قه ِت َواَْلَْرِض ُۭك  َلَّ وه مه ٗ َما ِِف السَّ نَٗه ۭ بَْل َلَّ ْبحه ا   س ُ ُ َوَلً  ٠٠١َذ اّلٰله

وہ پاک ہے زمین اور آسمان کی تمام مخلوق ( نہیں بلکہ)یہ کہتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی کی اوالد ہے، 

 اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما نبردار ہے

 
ََّما يَُقْوُل ََلٗ ُكْن فَيَُكْوُن    ٓ َاْمًرا فَِان ِت َواَْلَْرِض َۭوِاَذا قَٰضه وه مه  ٠٠١بَِديُْع السَّ

وہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے واال ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، 

 (۱)بس وہی ہو جاتا ہے 

ی ہرچیز کا مالک ہے، ہرچیز اس کی فرمانبردار یعنی وہ ہللا تو ہے کہ آسمان و زمین ک ۱۔۱۱۷

ہے، بلکہ آسمان کا بغیر کسی نمونے کے بنانے واال بھی وہی ہے۔ عالوہ ازیں وہ جو کام کرنا 

چاہے اس کے لئے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھال اوالد کی کیا ضرورت ہو 

 سکتی ہے۔

 
ْيَن ََل يَْعلَُمْوَن لَوْ  ِ ثَْل قَْوِلهِْم ۭ تََشاَّبَْت َوقَاَل اَّلَّ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ٰمِ ِ ِِلَ قَاَل اَّلَّ يٌَة ۭ َكذه ِتيْنَآ اه ُ َاْو ًَتْ ُمنَا اّلٰله ُّْوِقنُْوَن   ََل يَُُكِٰ يهِت ِلَقْوٍم ي َّنَّا اَْله  قُلُْوبُھُْم ۭ قَْد بَي

٠٠١ 

یں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے اسی طرح بےعلم لوگوں نے بھی کہا کہ خود ہللا تعاٰلی ہم سے بات

اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان ( ۱)پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی 

 دیں۔ کے اور ان کے دل یکساں ہوگئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیان کر

کہ ہللا تعاٰلی ہم اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا  ۱۔۱۱۲

سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا کوئی بڑی نشانی نہیں دکھا دیتا؟ جسے دیکھ کر ہم 

ى تَْفُجَر لَنَا ِمَن ااْلَْرِض یَنْ )مسلمان ہو جائیں جس طرح کہ  اَْو   80بُْوًعا  ۘ  َوقَالُْوا لَْن نُّْؤِمَن لََك َحتٰٰ

ْن نَِّخیْ  َر ااْلَْنٰھَر ِخٰللَھَا تَْفِجْیًرا  تَُكْوَن لََك َجنَّةٌ مِّ ِعنٍَب فَتُفَجِّ َء َكَما َزَعْمَت ۘ  اَْو تُْسقِطَ السََّما  83ٍل وَّ

ِ َواْلَملٰ  ْن ُزْخُرٍف اَْو تَْرٰقى فِي السََّما  84ٕىَِكِة قَبِْیاًل  ۘ  َعلَْینَا ِكَسفًا اَْو تَاْتَِي بِاہلٰلٰ ِء ۘ  اَْو یَُكْوَن لََك بَْیٌت مِّ

َل َعلَْینَا ِكٰتبًا نَّْقَرُؤٗہ  وَ  ۘ   ى تُنَزِّ ُسْواًل   ۘ  لَْن نُّْؤِمَن لُِرقِیَِّك َحتٰٰ قُْل ُسْبَحاَن َربِّْي ھَْل ُكْنُت ااِلَّ بََشًرا رَّ

 میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔( 81تا  80:۔االسراء37(  ۘ  81

 
ا وَّ  ٓ َاْرَسلْنهَك ِِبلَْحٰقِ بَِشْْيً ِب الَْجِحْْيِ   ِاَنَّ ُل َعْن َاْْصه ََل تُْسَٔـــ   ٠٠١نَِذْيًرا   وَّ

ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھیجا ہے اور جہنمیوں 

 کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔
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َِّبَع ِملَّ  ى َحِٰته تَت ه ْي َجاَۗءَك ِمَن الِْعَلِْ َولَْن تَْرٰضه َعْنَك الَْْيُْوُد َوََل النَّّصه ِ ََّبْعَت َاْھَواَۗءُھْم بَْعَد اَّلَّ ِن ات

ِٕ
ى ۭ َولَى ِ ُھَو الْهُده ِ    َتھُْم ۭ قُْل ِانَّ ُھَدى اّلٰله  َما َِلَ ِمَن اّلٰله

ََل نَِصْْيٍ   ِلٍٰ وَّ  ٠١١ِمْن وَّ

کے تابع نہ آپ سے یہودی اور نصارٰی ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب 

اور اگر آپ نے باوجود اپنے ( ۴)آپ کہہ دیجئے کہ ہللا کی ہدایت ہی ہدایت ہے ( ۱)بن جائیں 

پاس علم آ جانے کے، پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو ہللا کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی 

 (۲)ر ہوگا اور نہ مددگا

 یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لے۔ ۱۔۱۴۰

اب اسالم کی صورت میں ہے، جس کی طرف نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم دعوت جو  ۴۔۱۴۰

 دے رہے ہیں، نہ کہ تحریف شدہ یہودیت و نصرانیت۔

یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آجانے کے بعد بھی اگر محض ان پر خود غلط لوگوں کو  ۲۔۱۴۰

یہ دراصل امت محمدیہ کو خوش کرنے کے لئے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ 

تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لئے وہ بھی ایسا کام نہ 

 کریں، نہ دین میں مداخلت اور بےجا دخل کا ارتکاب کریں۔

 
َك يُْؤِمنُْوَن ِبٖه ۭ

ِٕ
ى
ۗ َب يَْتلُْونَٗه َحقَّ تََِلَوِتٖه ۭ ُاوله تَيْنهھُُم اْلِكته ْيَن اه ِ ْوَن    َاَّلَّ ُ ِِ ٰه َك ُھُم الْ

ِٕ
ى
ۗ    ٠١٠َوَمْن يَّْكُفْر ِبٖه فَُاوله

وہ اس کتاب ( ۴)اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں ( ۱)جنہیں ہم نے کتاب دی 

 ۔(۲) پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان واال ہے

کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ اہل کتاب کے لوگوں کے اخالق و کردار  ۱۔۱۴۱

لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آیت میں ان کی خوبیاں، اور ان کے مومن ہونے کی 

خبر دی جا رہی ہے۔ ان میں عبد ہللا بن سالم اور ان جیسے دیگر افراد ہیں، جن کو یہودیوں میں 

 سے قبول اسالم کی توفیق حاصل ہوئی۔

ھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے کہ کئی مطلب بیان کئے گئے مثال وہ اس طرح پڑ ۴۔۱۴۱

خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں اور ( ۱)

اس کے حالل کو حالل، حرام کو حرام ( ۴)جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ 

اس ( ۲)جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے )ہیں کرتے سمجھتے اور کالم اٰلہی میں تحریف ن

اس کی ( ٤)میں جو کچھ تحریر ہے، لوگوں کو بتالتے ہیں اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں 

محکم باتوں پر عمل کرتے اور متشابہات پر ایمان رکھتے اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتیں 

( فتح القدیر)پیروی کرتے ہیں  اس کی ایک ایک بات کی( ٢)انہیں علماء سے حل کراتے ہیں 

واقعہ یہ ہے کہ حق کی تالوت میں سارے ہی مفہوم داخل ہیں اور ہدایت ایسے لوگوں کے 

 حصے میں آتی ہے جو مزکورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔

اہل کتاب میں سے جو نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں الئے گا وہ  ۲۔۱۴۱ 

 (بن کثیرا)جہنم جائے گا 

 
لَِمْْيَ   لُْتُُكْ عََٰل الْعه ْ فَضَّ ٓ َانَْعْمُت عَلَْيُُكْ َوَاّٰنِ َِِّتْ اِۗءيَْل اْذُكُرْوا ِنْعَمِِتَ ال ٓ ِاْْسَ  ٠١١يهبَِّنْ

اے اوالد یعقوب میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو اور میں نے تمہیں تمام 

 جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔

 
ََل تَْنَفُعهَا َشَفاعَ  ََل يُْقَبُل ِمِْنَا عَْدٌل وَّ ا وَّ ً َّْفٍس َشـْيـــــ  زِْي نَْفٌس َعْن ن َُّقْوا يَْوًما َلَّ َّتْ ْوَن   َوات ََل ُھْم يُْنَّصُ  ٠١١ٌة وَّ
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اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص 

 یا جائے گا نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔سے کوئی فدیہ قبول ک

 
ْ َجاِعُِلَ ِللنَّاِس ِاَماًما ۭ قَاَل َوِمْن ذُ  هُنَّ ۭ قَاَل ِاّٰنِ ٍت فََاتَـمَّ مه ُّٗه ِبَُكِ ِٖهَ َرب  ِاْبره

ٓ ِلِمْْيَ   َوِاِذ ابَْتٰله َِِّتْ ۭ قَاَل ََل يَنَاُل َعهِْدي الٰظه  ٠١١ٰرِي

اور انہوں نے سب ( ۱)کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا ( علیہ السالم)اہیم جب ابر

کو پورا کر دیا تو ہللا نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، عرض کرنے لگے 

 نہیں۔فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے ( ۴)میری اوالد کو 

، ذبح پسر، ہجرت نار نمرود وغیرہ وہ تمام کلمات سے مراد احکام شریعت، مناسک حج ۱۔ ۱۴٤

آزمائشیں ہیں، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السالم گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب اور 

کامران رہے، جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کئے گئے، چنانچہ مسلمان ہی 

ی شخصیت محترم اور پیشوا مانی نہیں، یہودی، عیسائی حٰتی کہ مشرکین عرب سب ہی میں ان ک

 جاتی ہے۔ 

ہللا تعاٰلی نے حضرت ابراہیم علیہ السالم کی اس خواہش کو پورا فرمایا، جس کا ذکر قرآن  ۴۔۴٤

مجید میں ہے، ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اوالد میں کر دیا، پس ہر نبی جسے ہللا نے 

بعد نازل فرمائی، اوالد ابراہیم ہی میں یہ  مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السالم کے

اس کے ساتھ ہی یہ فرما کر کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں اس امر کی ( ابن کثیر)سلسلہ رہا 

وضاحت فرمادی کہ ابراہیم کی اتنی اونچی شان اور عندہللا منزلت کے باوجود اوالد ابراہیم میں 

شقاوت و محرومی کو دور کرنے واال کوئی  سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے ۔ ان کی

نہیں ہوگا۔ ہللا تعالٰی نے یہاں پیمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی گئی ۔ اگر ایمان و عمل صالح نہیں ، 

تو پیرزادگی اور صاحبزادگی کی بارگاہ اٰلہی میں کیا حیثیت ہوگی؟ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا 

جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ )صحیح مسلم ۔ ( ہمن بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسب) فرمان ہے 

 گیا اس کا نسب اسے ٓاگے نہیں بڑھا سکے گا۔

 
ِٖهَ ُمَصٰلًّ ۭ َوَعهِْدََنٓ اِ  َقاِم  ِاْبره ُذْوا ِمْن مَّ ِ ِٰلنَّاِس َوَاْمنًا ۭ َواَّتَّ ِعْيَل َاْن َطهَِٰرا َوِاْذ َجَعلْنَا الَْبيَْت َمثَابًَة ل ِٖهَ َوِاَْسه  ِابْره
ٓ ُجْوِد   ٰله كَّعِ السُّ ِكِفْْيَ َوالرُّ ِفْْيَ َوالْعه

ِٕ
اۗى بَيِِْتَ ِللطَّ

٠١١ 

تم مقام ابراہیم کو ( ۱)ہم نے بیت ہللا کو لوگوں کے لئے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی 

سے وعدہ لیا ( معلیہما السال)ہم نے ابراہیم علیہ السالم اور اسماعیل ( ۴)جائے نماز مقرر کر لو 

تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے کہ 

 والوں کے لئے پاک صاف رکھو۔

حضرت ابراہیم کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں، بیت ہللا کی دو خصوصیتیں ہللا  ۱۔۱۴٢

لوٹ  دوسرے کے معنی ہیں( لوگوں کے لئے ثواب کی جگہ)تعاٰلی نے یہاں بیان فرمائی ایک 

لوٹ کر آنے کی جگہ جو ایک مرتبہ بیت ہللا کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے، دوبارہ سہ 

بارہ آنے کے لئے بیقرار رہتا ہے یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی بلکہ روز 

افزوں رہتا ہے دوسری خصوصیت امن کی جگہ یعنی یہاں کسی دشمن کا خوف بھی نہیں رہتا 

ء جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ زمانہ

 اسالم نے اس کے احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔

مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السالم  ۴۔۴٢ 

رت ابراہیم علیہ السالم کے قدم کے نشانات ہیں اب اس تعمیر کعبہ کرتے رہے اس پتھر پر حض

پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے ہر حاجی طواف کے دوران باآسانی 
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َواتَِّخُذْوا )دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ آیت 

قَاِم اِْبٰرٖھَم ُمَصلًٰى  (345:۔بقرہ4(ِمْن مَّ

 
 ِ َمَن ِمنْھُْم ِِبّلٰله ِت َمْن اه اْرُزْق َاْھَِلٗ ِمَن الثََّمره ِمنًا وَّ ا اه َذا بََِلً ِٖهُ َرٰبِ اْجَعْل ھه ٗهٓ ِاٰله عََذاِب َوِاْذ قَاَل ِابْره ِخِر ۭ قَاَل َوَمْن َكَفَر فَُاَمتُِٰعٗه قَِلْيًَل ُُثَّ َاْضَطرُّ  َوالَْيْوِم اَْله

 ٠١١َمِصْْيُ  النَّاِر ۭ َوِبئَْس الْ 

جب ابراہیم نے کہا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن واال شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو 

ہللا تعاٰلی ( ۱)ہللا تعاٰلی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے 

عذاب کی طرف بےبس کر  نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے

 دوں گا۔ یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔

ہللا تعاٰلی نے حضرت ابراہیم علیہ السالم کی دعائیں قبول فرمائیں، یہ شہر امن کا گہوارہ  ۱۔۴٦

ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر ( غیر کھیتی والی)بھی ہے اور وادی 

 سے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے ج

 
ِمْيعُ  ََّك َانَْت السَّ َّنَا تََقبَّْل ِمنَّا ۭ ِان ِعْيُل ۭ َرب ٖھُم الَْقَواِعَد ِمَن الَْبيِْت َوِاَْسه  ٠١١ الَْعِلْْيُ   َوِاْذ يَْرفَُع ِابْره

اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا  کعبہ کی بنیادیں( علیہ السالم)اور اسماعیل ( علیہ السالم)ابراہیم 

 رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے واال اور جاننے واال ہے۔

 
َ ۠ َوَاِرََن َمنَاِسَكنَا َوتُْب عَلَيْ  ْسِلَمًة ِلَّ ًة مُّ َِّتنَآ ُامَّ َّنَا َواْجَعلْنَا ُمْسِلَمْْيِ َِلَ َوِمْن ُذٰرِي ََّك َانَْت َرب ِحْْيُ   نَا ۚ ِان اُب الرَّ  ٠١١التَّوَّ

اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اوالد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی 

اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے 

 واال اور رحم و کرم کرنے واال ہے

 
َّنَا َوابَْعثْ  ََّك  َرب ْم ۭ ِان ْْيِ َب َوالِْحْْكََة َويَُزكِٰ ُِٰمهُُم اْلِكته يهِتَك َويَُعل ْم اه نْھُْم يَْتلُْوا عَلَْْيِ ْم َرُسْوًَل ٰمِ    ٠١١َانَْت الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ    ِفْْيِ

ڑھے، انہیں جو ان کے پاس تیری آیتیں پ( ۱)اے ہمارے رب ان میں، انہیں میں سے رسول بھیج 

  ہے۔یقیناً تو غلبے واال اور حکمت واال( ۲)سکھائے اور انہیں پاک کرے ( ۴)حکمت کتاب و 

یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السالم کی آخری دعا ہے۔ یہ بھی ہللا تعاٰلی نے قبول  ۱۔۱۴٢

فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السالم کی اوالد میں سے حضرت محمد رسول صلی ہللا علیہ 

ث فرمایا۔ اسی لئے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت وسلم کو مبعو

ابراہیم علیہ السالم کی دعا، حضرت عیسٰی علیہ السالم کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں 

 (۱۲۱،۱۲٢، ص ۴۰الفتح الربانی ج )

ی تعلیم کتاب کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تالوت آیات ک ۴۔۱۴٢ 

و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تالوت بھی مقصود اور باعث اجر 

و ثواب ہے۔ تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آجاتا ہے تو سبحان ہللا، سونے پر 

ی جائز سہاگہ ہے۔ لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آتا، تب بھی اس کی تالوت میں کوتاہ

نہیں ہے۔ تالوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے۔ تاہم اس کے مفہوم اور مطالب 

 سمجھنے کی بھی حتی االمکان کوشش کرنی چاہئے۔

تالوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی بعث کا یہ  ۲۔۱۴٢

ے اور اخالق و کردار کی کوتاہیوں چوتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و توہمات کی آالئشوں س

 سے پاک کریں۔
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َّٗه ِِف  نَْيا ۚ َوِان ُه ِِف الُّ ٖھَم ِاَلَّ َمْن َسِفَه نَْفَسٗه ۭ َولََقِد اْصَطَفْينه ِ ِاْبره َلَّ ِلِحْْيَ    َوَمْن يَّْرغَُب َعْن ٰمِ ِخَرِة لَِمَن الٰصه  ٠١١اَْله

بیوقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی دین ابراہیمی سے وہ ہی بےرغبتی کرے گا جو محض 

 (۱)برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہے 

عربی زبان میں َرِغَب کا صلہ َعْن تو اس کے معنی بےرغبتی ہوتے ہیں۔ یہاں ہللا تعاٰلی  ۱۔۱۲۰

عاٰلی نے انہیں دنیا حضرت ابراہیم علیہ السالم کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہا ہے جو ہللا ت

اور آخرت میں عطا فرمائی ہے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور 

 بےرغبتی بےوقوفوں کا کام ہے، کسی عقلمند سے اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔

 
لَِمْْيَ    ُّٗهٓ َاْسَِلْ   قَاَل َاْسلَْمُت ِلَرٰبِ الْعه  ٠١٠ِاْذ قَاَل ََلٗ َرب

ی انہیں ان کے رب نے کہا، فرمانبردار ہو جا، انہوں نے کہا، میں نے رب العالمین جب کبھی بھ

 (۱)کی فرمانبرداری کی۔ 

یہ فضیلت و برگزیدگی انہیں اس لئے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرماں برداری  ۱۔۱۲۱

 کا بےمثال نمونہ پیش کیا۔

 
ٖھُم بَِنْيِه َويَْعُقْوُب ۭ ْسِلُمْوَن   َوَوّٰصه ِّبَآ ِابْره ْيَن فَََل تَُمْوتُنَّ ِاَلَّ َوَانَُْتْ مُّ ى لَُُكُ اٰلِ َ اْصَطفه  ٠١١يهبَِّنَّ ِانَّ اّلٰله

ہللا تعاٰلی نے تمہارے ! اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اوالد کو کی، کہ ہمارے بچو

 (۱)تم مسلمان ہی مرنا ! لئے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار

حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السالم نے وصیت اپنی اوالد کو بھی کی جو  ۱۔۱۲۴

یہودیت نہیں اسالم ہی ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں 

بُّْونَُكْم ِء تُِحبُّْونَھُْم َواَل یُحِ ۘ  ٰھٓاَْنتُْم اُواَل )دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے گی جیسے 

ا ٰاَمنَّا ۘ  َوتُْؤِمنُْوَن بِاْلِكٰتِب ُكلِّٖھ  ْوا َعلَْیُكُم ااْلَنَاِمَل ِمَن اْلَغْیِظ  ۑَواَِذا لَقُْوُكْم قَالُْوٓ قُْل ُمْوتُْوا  ۘ  َواَِذا َخلَْوا َعضُّ

َ َعلِْیمٌ  ۘ  بَِغْیِظُكْم  ُدْورِ  ۘ  اِنَّ ہللٰاٰ  دیک دین اسالم ہی ہے۔ہللا کے نز( 338:۔ ال عمران1( بَِذاِت الصُّ

 
ُن َاْم ُكْنَُتْ ُشهََداَۗء ِاْذ َحَْضَ يَْعُقْوَب الَْمْوُت   ِاْذ قَاَل ِلَبِنْيِه َما تَْعُبُدْوَن ِمْنْۢ بَْعِدْي ۭ قَالُْوا  ََنْ اِحًدا ښ وَّ َق ِالهــهًا وَّ ِعْيَل َوِاْْسه ٖھَم َوِاَْسه َك ِاْبره

ِٕ
َِبۗى َ اه نَْعُبُد ِالههََك َوِاَله

 ٠١١ ُمْسِلُمْوَن  ََلٗ 

انہوں نے اپنی اوالد کو کہا ( ۱)یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے؟ جب ( حضرت)کیا 

کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ 

السالم کے معبود  م اور اسحاق علیہمکے آباؤ اجداد ابراہیم علیہ السالم اور اسماعیل علیہ السال

 کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔

علیہ )یہود کو زجرو توبیخ کی جا رہی ہے تم یہ دعوٰی کرتے ہو کہ ابراہیم، یعقوب  ۱۔۱۲۲

نے اپنی اوالد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے ( السالم

وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ جھوٹ اور بہتان ہوا اور اگر کہیں کہ  وقت موجود تھے؟ اگر

حاضر نہیں تھے تو ان کا مزکورہ دعوٰی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی وہ 

تو اسالم کی تھی نہ کہ یہودیت کی، یا عسائیت کی۔ تمام انبیاء کا دین اسالم ہی تھا اگرچہ شریعت 

کچھ اختالف رہا ہے، اس کی نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان  اور طریقہ کار میں

ہے اور ان کا ( اور باپ ایک)فرمایا انبیاء کی جماعت اوالد عالمات ہیں، ان کی مائیں مختلف 

 دین ایک ہی ہے۔

 
ا َكَسبَُْتْ ۚ َوََل تُْس  ٌة قَْد َخلَْت ۚ لَهَا َما َكَسبَْت َولَُُكْ مَّ لُْوَن َُعَّا ََكنُْوا يَْعَملُْوَن   ِتِْلَ ُامَّ  ٠١١ـــــ 
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یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کہا وہ ان کے لئے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لئے 

 (۱)ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے 

ین ہو گزرے ہیں، یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباواجداد جو انبیاء و صالح ۱۔۱۲٤

ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، 

تمہیں نہیں، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے 

ت کا بھی واحد جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایا تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجا

 ذریعہ ہے۔

 
ٖھَم َحِنْيًفا ۭ َوَما ََكَن ِمَن الُْمّْشِكِ  َ ِاْبره ى ََتَْتُدْوا ۭ قُْل بَْل ِمَلَّ ه  ٠١١ْْيَ  َوقَالُْوا ُكْونُْوا ُھْوًدا َاْو نَّصه

یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارٰی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت 

 (۱)ہیں، اور ابراہیم خالص ہللا کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ ابراہیمی والے 

یہودی، مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی، عیسایت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ  ۱۔۱۲٢

ہدایت اسی میں ہے۔ ہللا تعلٰی نے فرمایا، ان سے کہو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو 

وہ مشرک نہیں ( ر اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے واالہللا واحد کا پرستا)حنیف تھا 

تھا۔ جب کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی امیزش موجود ہے۔ اور اب بدقسمتی سے 

مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں اسالم کی تعلیمات اگرچہ بحمدہللا قرآن و حدیث میں 

کل بے غبار اور نہایت واضح ہے جس سے یہودیت اور محفوظ ہیں جن میں توحید کا تصور بال

سے اسالم کا امتیاز نمایاں ہے ۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بہت ( دو خداؤں کے قائل مذاہب)ثنویت 

بڑی تعداد کے اعمال عقائد میں جو مشرکانہ اقدار وتصورات در آئے ہیں اس نے اسالم کے 

کیونکہ غیر مذاہب والوں کی دسترس براہ  امتیاز کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کردیا ہے ۔

راست قرآن وحدیث تک تو نہیں ہوسکتی ، وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ 

کریں گے کہ اسالم میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے ٓالودہ مذاہب کے مابین تو کوئی امتیاز 

 یا جارہا ہے۔ہی نظر نہیں آتا ۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتال

 
َق َويَْعُقوْ  ِعْيَل َوِاْْسه ٖھَم َوِاَْسه  ِاْبره

ٓ ِ َوَمآ ُانْزَِل ِالَْينَا َوَمآ ُانْزَِل ِاٰله َمنَّا ِِبّلٰله َ قُْولُْوٓا اه ُق ب ْم ۚ ََل نَُفٰرِ ِ ّٰبِ َه َوَمآ ُاْوِِتَ النَِّبيُّْوَن ِمْن رَّ َباِط َوَمآ ُاْوِِتَ ُمْوٰسه َوِعيْ ْْيَ َب َواَْلَس ْ

ُن ََلٗ ُمْسِلُمْوَن    نْھُْم ڮ َوََنْ  ٠١١َاَحٍد ٰمِ

تم سب کہو کہ ہم ہللا پر ایمان الئے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری ! اے مسلمانوں

گئی اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہم السالم اور ان کی اوالد 

 کی جانب سے موسٰی اور عیسٰی علیہما السالم اور دوسرے انبیاء پر اتاری گئی اور جو کچھ ہللا

علیہم السالم کو دیئے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم ہللا کے 

 ۔(۱)فرمانبردار ہیں 

یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیھم السالم کو ہللا تعاٰلی کی طرف سے جو کچھ بھی  ۱۔۱۲٦

ازل ہوا سب پر ایمان الیا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی مال یا ن

ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو جائز نہیں 

رکھا۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم کے ہی احکام پر ہوگا۔ پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی 

نہیں کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں، تحریف شدہ ہیں، دوسرے قرآن نے باتوں پر 

 ان سب کو منسوخ کر دیا ہے

 
َيْكفِ  ََّما ُھْم ِِفْ ِشقَاٍق ۚ فَس َ َّْوا فَِان َمنَُْتْ ِبٖه فََقِد اْھَتَدْوا ۚ َوِاْن تََول َمنُْوا ِبِمثِْل َمآ اه ُ ۚ َوُھَو ال فَِاْن اه ِمْيُع الَْعِلْْيُ   ْيَكهُُم اّلٰله  ۭ ٠١١سَّ
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اگر وہ تم جیسا ایمان الئیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختالف میں ہیں، ہللا 

  ہے۔اور وہ خوب سننے اور جاننے واال( ۱)تعاٰلی ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا 

، اس لئے صحابہ کرام کی صحابہ کرام بھی اسی مزکورہ طریقے پر ایمان الئے تھے ۱۔۱۲۷

! مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان الئیں جس طرح سے صحابہ کرام 

تم ایمان الئے ہو تو پھر یقینا وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختالف میں منہ 

یں بگاڑ سکیں گی موڑیں گے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہ

کیونکہ ہللا تعاٰلی آپ کی کفایت کرنے واال ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور 

بنو قینقاع اور بنو نضیر کو جال وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کئے گئے۔ تاریخی روایات 

گود میں تھا میں ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی 

ُ ) اور اس آیت کے جملہ 
پر ان کے خون کے چھینٹے گرے بلکہ ( 317:۔ البقرة4( فََسیَْكفِْیَكھُُم ہللٰاٰ

 دھار بھی۔ کہا جاتا ہے یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔

 
ِبُدْوَن    ُن ََلٗ عه ََنْ ِ ِصْبَغًة ۡ وَّ ِ ۚ َوَمْن َاْحَسُن ِمَن اّلٰله  ٠١١ِصْبَغَة اّلٰله

ہم تو اسی کی عبادت ( ۱)ہللا کا رنگ اختیار کرو اور ہللا تعاٰلی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا 

 ہیں۔ کرتے

عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی  ۱۔۱۲۲

اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جسکو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے اس رسم کا نام ان 

کے ہاں پبتسمہ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور 

نہیں کرتے۔ ہللا تعاٰلی نے ان کی تردید فرمائی اور کہا اصل رنگ تو ہللا کا رنگ ہے۔ اس سے 

بہتر کوئی رنگ نہیں اور ہللا کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسالم ہے۔ جس کی 

 اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی۔ یعنی دعوت توحید۔ طرف ہر نبی نے

 
ُن  الُُُكْ ۚ َوََنْ الُنَا َولَُُكْ َاُْعَ ُّنَا َوَربُُُّكْ ۚ َولَنَآ َاُْعَ ِ َوُھَو َرب ْونــَـنَا ِِف اّلٰله  ٠١١ََلٗ ُمْخِلُصْوَن    قُْل َاَُتَاۗجُّ

یں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے ہللا کے بارے م

ہمارے لئے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لئے مخلص ہیں 

(۱) 

کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک ہللا کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے  ۱۔۱۲٢

احکامات کی پیروی کرنے سے  لئے اخالص و نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اسی کے

اجتناب کرتے ہیں حاالنکہ ہمارا ہی نہیں تمہارا بھی ہے اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ 

کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا 

 الے ہیں۔عمل ہمارے ساتھ۔ ہم تو اسی کے لئے خاص عمل کا اہتمام کرنے و

 
ى ۭ قُلْ  ه َباَط ََكنُْوا ُھْوًدا َاْو نَّصه َق َويَْعُقْوَب َواَْلَس ْ ِعْيَل َوِاْْسه ٖھَم َوِاَْسه ِ ۭ َوَما  َاْم تَُقْولُْوَن ِانَّ ِاْبره ْن َكََتَ َشهَاَدًة ِعْنَدٗه ِمَن اّلٰله ُ ۭ َوَمْن َاْظََلُ ِممَّ َءَانَُْتْ َاْعََلُ َاِم اّلٰله

ُ ِبَغافِ   ٠١١ٍل َُعَّا تَْعَملُْوَن   اّلٰله

اور ان کی اوالد ( علیھم السالم)کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب 

ہللا کے پاس شہادت ( ۱)یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو۔ یا ہللا تعاٰلی 

 ۔(۴)مہارے کاموں سے غافل نہیں کون ہے؟ اور ہللا تچھپانے والے سے زیادہ ظالم اور 

تم کہتے ہو کہ یہ اور ان کی اوالد یہودی یا عیسائی تھی، جب کہ ہللا تعاٰلی اس کی نفی  ۱۔۱٤۰

 فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتالؤ کہ زیادہ علم ہللا کو ہے یا تمہیں۔
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بوں میں تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتا ۴۔۱٤۰

آنحضرت کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے 

 ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو ہللا تعاٰلی سے خفیہ نہیں۔

 
لُْوَن َُعَّا ََكنُْوا يَ  ا َكَسبَُْتْ ۚ َوََل تُْســ  ٌة قَْد َخلَْت ۚ لَهَا َما َكَسبَْت َولَُُكْ مَّ    ٠١٠ْعَملُْوَن   ِتِْلَ ُامَّ

یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لئے ہے اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لئے، 

 ۔(۱)تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کئے جاؤ گے 

اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف سے لگاؤ یا ان  ۱۔۱٤۱

رار دیا گیا۔ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا سلسلہ اسے اگے پر اعتماد کو بےفائدہ ق

نہیں بڑھائے گا۔ مطلب ہے کہ تمہارے خاندان کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے 

گناہوں پر تم سے پوچھ گیچھ نہیں ہو گی بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں 

ْزَر اُْخٰرى)ئے گا آیت کی بابت ان سے نہیں پوچھا جا َواَْن )۔ آیت (34:۔ فاطر15(َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ وِّ

ْنَساِن ااِلَّ َما َسٰعى  کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔( 18:۔ النجم51(لَّْیَس لاِْلِ
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َِِّتْ َكَ  ُم ال هىُْم َعْن ِقْبلََِتِ
ٰه َفهَاُۗء ِمَن النَّاِس َما َول َيُقْوُل السُّ َتِقْْيٍ   س َ س ْ اٍط مُّ ََّشاُۗء ِاٰله ِِصَ ُق َوالَْمْغرُِب ۭ َُّيِْدْي َمْن ي ِ الَْمّْشِ ٰه  ٠١١نُْواعَلَْْيَا ۭ قُْل ّلِلٰ

عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ 

ے چاہے سیدھی راہ کی وہ جس ۱دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک ہللا تعاٰلی ہی ہے ف

 ہدایت کر دے۔

جب آنحضرت صلی ہللا علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرکے مدینہ میں تشریف لے گئے ۱۔۱٤۴

مہینے تک بیت ہللا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے حاالنکہ آپ کی خواہش تھی  ۱۷/۱٦

لئے آپ کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے اس کے 

صلی ہللا علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بآلخر ہللا 

تعاٰلی نے تحویل کعبہ کا حکم دے دیا جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچایا حاالنکہ نماز 

ا ہللا کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے ک

پابند ہوتا ہے اس لئے جس طرف ہللا نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا ضروری تھا عالوہ 

ازیں جس ہللا کی عبادت کرنی ہے مشرق اور مغرب ساری سمتیں اسی کی ہیں اس لئے سمتوں 

کی کوئی اہمیت نہیں ہر سمت میں ہللا کی عبادت ہو سکتی ہے بشرطیکہ اس سمت کو اختیار 

 نے دیا ہو۔ تحویل کعبہ کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز کرنے کا حکم ہللا

 خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔

 
ُسْوُل عَلَْيُُكْ َشهِْيدً  َسًطا ِلَٰتُكْونُْوا ُشهََداَۗء عََٰل النَّاِس َويَُكـْوَن الرَّ ًة وَّ ُُكْ ُامَّ ِِلَ َجَعلْنه ْن ا ۭ َوَما َجَعلْنَا الْ َوَكذه ُسْوَل ِممَّ َّتَِّبـــُع الرَّ َِِّتْ ُكْنَت عَلَْْيَآ ِاَلَّ ِلنَْعََلَ َمْن ي ِقْبََلَ ال

ُ ِلـُيضِ  ُ ۭ َوَما ََكَن اّلٰله ْيَن َھَدى اّلٰله ِ ًة ِاَلَّ عََٰل اَّلَّ َّْنَقِلُب عَٰله َعِقَبْيِه ۭ َوِاْن ََكنَْت لََكِبْْيَ َ ِِب ي ِحْْيٌ    ْيَع ِايَْمانَُُكْ ۭ ِانَّ اّلٰله  ٠١١لنَّاِس لََرُءْوٌف رَّ

تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی ہللا ( ۱)ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا 

علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا 

ور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ ون ہے اتھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار ک

گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں ہللا نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں ہللا ( ۴)جاتا ہے 
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ہللا تعاٰلی لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی ( ۲)تعاٰلی تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا 

  ہے۔کرنے واال

ہیں لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی وسط کے لغوی معنی تو درمیان کے  ۱۔۱٤۲

استعمال ہوتا ہے یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی جس طرح تمہیں بہتر قبلہ عطا کیا گیا 

اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر 

ُسوُل َشِھْیًدا َعلَْیُکْم َو تَُکْونُْو اُشھََدآ َء َعلَی لِیَُکوَن )گواہی دو۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے  الرَّ

رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو اس کی وضاحت بعض احادیث میں ( 44:۔ الحج44( النَّاسِ 

اس طرح آتی ہے کہ جب ہللا تعاٰلی پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا 

ہللا تعاٰلی فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ٫وہ ہاں میں جواب دیں گے  پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا

 ہے؟ کہیں گے ہاں محمد صلی ہللا علیہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔

یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے، کہ مومنین صادقین تو رسول ہللا صلی  ۴۔۱٤۲ 

منتظر رہا کرتے تھے اس لئے ان کے لئے ادھر سے ادھر پھر ہللا علیہ وسلم کے اشارات کے 

جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع 

میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع میں ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا یہ مسجد 

کہالتی ہے ( نماز دو قبلوں کی طرف رخ کرکے پڑھی گئی یعنی وہ مسجد جس میں ایک)قبٰلتین 

ہللا کو تو پہلے بھی علم تھا ( تاکہ ہم جان لیں( ) لِنَْعلَمْ )اور ایسا ہی واقعہ مسجد قبا میں بھی ہوا 

اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی 

 (فتح القدیر)جائیں دونوں قسم کے لوگ واضح ہو 

بعض صحابہ رضی ہللا عنہم اجمعین کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ  ۲۔۱٤۲ 

رضی ہللا عنہم اجمعین بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو 

چکے تھے یا ہم جتنا عرصہ اس طرف رخ کرکے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ضائع ہوگیئں یا 

ان کا ثواب نہیں ملے گا ہللا تعاٰلی نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہونگی اور ان کا پورا  شاید

پورا ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کرکے یہ واضح کر دیا کہ نماز کے بغیر ایمان 

 وگی۔کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان تب ہی معتبر ہے جب نماز اور دیگر احکام اٰلہی کی پابندی ہ

 
ىھَا ۠فََوٰلِ َوَْجََك َشْطَر الَْمْسِجِد  َِٰينََّك ِقْبََلً تَْرضه َماِۗء ۚ فَلَُنَول َك ِِف السَّ ى تَـَقلَُّب َوَْجِ ْيَن ُاْوتُوا قَْد نَره ِ ُّْوا ُوُجْوَھُُكْ َشْطَرٗه ۭ َوِانَّ اَّلَّ الَْحَراِم َۭوَحْيُث َما ُكْنَُتْ فََول

 َّ َب لََيْعلَُمْوَن َان ُ ِبَغاِفٍل َُعَّا يَْعَملُْوَن   اْلِكته ْم ۭ َوَما اّلٰله ِ ّٰبِ  ٠١١ُه الَْحـقُّ ِمْن رَّ

ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب آپکو ہم اس قبلہ 

کی طرف متوجہ کریں گیں جس سے آپ خوش ہو جائیں آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر 

کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے ہللا کی طرف لیں آپ جہاں 

 ہیں۔ اور ہللا تعاٰلی ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے( ۱)سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے 

اہل کتاب کے مختلف مقدس کتابوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر االنبیاء ہونے کے واضح  ۱۔۱٤٤

یں۔ اس لئے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی اشارات موجود ہ

 غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔

 
ا تَِبُعْوا ِقْبلََتَك ۚ َوَمآ َانَْت ِبَتاِبــعٍ ِقْبلَََتُ  يٍَة مَّ ِٰ اه ُُ ْيَن ُاْوتُوا اْلِكتهَب ِب ِ ْن َاتَيَْت اَّلَّ

ِٕ
ْنْۢ بَْعِد َما َجاَۗءَك ْم ۚ َوَما بَْعُضهَُولَى ََّبْعَت َاْھَواَۗءُھْم ِمٰ ِن ات

ِٕ
ْم ِبَتاِبــعٍ ِقْبََلَ بَْعٍض ۭ َولَى

ِلِمْْيَ    َِّمَن الٰظه ََّك ِاًذا ل  ۘ ٠١١ِمَن الِْعَْلِ  ِان

اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے 

اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ( ۴)کے قبلے کو ماننے والے ہیں نہ آپ  اور( ۱)
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اور اگر آپ باوجود کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں ( ۲)ماننے والے ہیں 

 ۔(٤) کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں ہوجائیں گے

د کی بنا پر ہے، اس لئے دالئل کا ان پر کوئی اثر کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد و عنا ۱۔۱٤٢

 نہ ہو گا۔ گویا اثر پزیری کے لئے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو۔

کیونکہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم وحی اٰلہی کے پابند ہیں جب تک آپ صلی ہللا علیہ وسلم  ۴۔۱٤٢ 

 اختیار کر سکتے ہیں۔ کو ہللا کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلے کو کیونکر 

یہود کا قبلہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ جب اہل  ۲۔۱٤٢

کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ 

 وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے۔

کی ہے، مقصد امت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کے یہ وعید پہلے بھی گزر چ ٤۔۱٤٢ 

 علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا،ظلم اور گمراہی ہے۔

 
ِْنُْم لََيْكُتُموْ  َب يَْعرِفُْونَٗه مََكَ يَْعرِفُْوَن َابْنَاَۗءُھْم ۭ َوِانَّ فَرِيْقًا ٰمِ تَيْنهھُُم اْلِكته ْيَن اه ِ  ۩٠١١لَُمْوَن   َن الَْحقَّ َوُھْم يَعْ َاَّلَّ

جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی 

 ۔(۱)ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے 

یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان  ۱۔۱٤٦

رضی ہللا عنہ جیسے لوگوں کا بھی جو اپنے صدق و صفائے  کے ایک فریق عبد ہللا بن سالم

 باطنی کی وجہ سے مشرف بہ اسالم ہوا۔

 
َِٰك فَََل تَُكْونَنَّ ِمَن الُْمْمََتِْيَن    ب    ٠١١َالَْحقُّ ِمْن رَّ

 ۔(۱)آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں نہ ہونا 

کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے، وہ یقینا حق ہے اس میں شک و شبہ پیغمبر پر ہللا  ۱۔۱٤۷

 کی کوئی گنجائش نہیں۔

 
ْيًعا  ۭ اِ  ُ ََجِ ِت ِبُُكُ اّلٰله ِت ڲ َاْيَن َما تَُكْونُْوا ََّيْ ْْيَا فَاْستَِبُقوا الَْخْْيه ِٰ ٌة ُھَو ُمَول َْجَ ٍٰ ٰوِ ُُ ٍء قَِديٌْر َوِل َ عَٰله ُكِٰ ََشْ  ٠١١نَّ اّلٰله

تم اپنی نیکیوں کی طرف دوڑو۔ جہاں کہیں ( ۱)ر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے ہ

 ر ہے۔بھی تم ہو گے، ہللا تمہیں لے آئے گا۔ ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قاد

یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔  ۱۔۱٤۲

مذہب نے اپنا ایک راستہ اور طریقہ بنا رکھا ہے، جیسے قرآن ایک دوسرا مفہوم یہ کہ ہر ایک 

ِمْنھَاًجا  ) مجید کے دوسرے مقام پر ہے۔ آیت  ةً ۘ  َولَْو َشاۘ  لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً وَّ ُ لََجَعلَُكْم اُمَّ
َء ہللٰاٰ

ٰلِكْن لِّیَْبلَُوُكْم فِْي َمآ ٰاٰتىُكْم  اِحَدةً وَّ یعنی ہللا تعاٰلی نے ہدایت اور ضاللت دونوں کی  (24:۔ المائدہ5( وَّ

وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے، 

اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لئے ہیں جو ایک دوسرے سے 

ایت کے راستے پر چال سکتا تھا، مختلف ہیں۔ ہللا تعاٰلی چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہد

لیکن یہ سب اختیارات دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے۔ اس لئے اے مسلمانوں تم تو خیر کی 

طرف سبقت کرو، یعنی نیکی اور بھالئی ہی کے راستے پر گامزن رہو یہ وحی اٰلہی اور اتباع 

 رسول صلی ہللا علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے جس سے دیگر محروم ہیں۔

 
ُ ِبغَ  َِٰك ۭ َوَما اّلٰله ب َّٗه لَلَْحقُّ ِمْن رَّ  ٠١١اِفٍل َُعَّا تَْعَملُْوَن    َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوٰلِ َوَْجََك َشْطَر الَْمْسِجِد الَْحَراِم ۭ َوِان
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مسجد حرام کی طرف کرلیا کریں، یعنی یہ حق ہے ( نماز کے لئے)آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ 

 طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے ہللا تعاٰلی بےخبر نہیں۔ آپ کے رب کی

 
ُّْوا ُوُجْوَھُُكْ َشْطَرهٗ  ْينَ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوٰلِ َوَْجََك َشْطَر الَْمْسِجِد الَْحَراِم ۭ َوَحْيُث َما ُكْنَُتْ فََول ِ ــٌة ڎ ِاَلَّ اَّلَّ َظلَُمْوا     ِلئََلَّ يَُكْوَن ِللنَّاِس عَلَْيُُكْ ُحجَّ

ُِتَّ ِنْعَمِِتْ عَلَْيُُكْ َولََعلَُُّكْ ََتَْتُدْوَن     َشْوُھْم َواْخَشْوِِنْ ۤ َوَِلُ  ڒ٠١١ِمِْنُْم ۤ فَََل ََّتْ

اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں تم ہو اپنے 

سوائے ان ( ۴)جت باقی نہ رہ جائے کوئی ح تاکہ لوگوں کی( ۱)چہرے اسی طرف کیا کرو 

مجھ سے ہی ڈرو تاکہ ( ٤)تم ان سے نہ ڈرو ( ۲)لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے 

 پاؤ۔ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لئے بھی کہ تم راہ راست

ور اہمیت قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم تین مرتبہ دوہرایا گیا یا تو اس کی تاکید ا ۱۔۱٢۰

واضح کرنے کے لئے یا چونکہ نسخ کا حکم پہال تجربہ تھا اس لئے ذہنی خلجان دور کرنے 

کے لئے ضروری تھا کہ اسے بار بار دھرا کر دلوں میں راسخ کر دیا جائے۔ ایک علت نبی 

صلی ہللا علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی وہاں اسے بیان کیا گیا ہے۔ دوسری علت، ہر اہل 

اور صاحب دعوت کے لئے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے وہاں اسے دہرایا۔ تیسری، علت ملت 

 (فتح القدیر)مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے وہاں اسے بیان کیا گیا ہے 

یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور  ۴۔۱٢۰ 

 ف پڑھتے ہیں۔نماز یہ بیت المقدس کی طر

یہاں ظَلَُمْوا سے مراد عناد رکھنے والے ہیں یعنی اہل کتب میں سے جو عناد رکھنے  ۲۔۱٢۰

والے ہیں، وہ جاننے کے باوجود کہ پپیغمبر آخری الزمان صلی ہللا علیہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ 

قبلہ بنا کر یہ  ہی ہو گا، وہ بطور عناد کہیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا

پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم بآلخر اپنے آبائی دین ہی کی طرف مائل ہوگیا ہے اور بعض کے 

 نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔

ظالموں سے نہ ڈرو۔ یعنی مشرکوں کی باتوں کی پروا مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ  ٤۔۱٢۰ 

تیار کر لیا، عنقریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے مجھ محمد صلی ہللا علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اخ

سے ڈرتے رہو، جو حکم میں دیتا ہوں اس کا بال خوف عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو اتمام 

نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقینا انسان کو انعام و اکرام 

 کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔ کا مستحق بھی بناتا ہے اور ہدایت کی

 
َب َوالْ  ُِٰمُُكُ اْلِكته ْيُُكْ َويَُعل يهِتنَا َويَُزكِٰ نُُْكْ يَْتلُْوا عَلَْيُُكْ اه ٓ َاْرَسلْنَا ِفْيُُكْ َرُسْوًَل ٰمِ ا لَْم تَُكْونُْوا تَْعلَُمْوَن    مََكَ ُِٰمُُكْ مَّ  ړ٠١٠ِحْْكََة َويَُعل

ں سے رسول بھیجا اور ہماری آیتیں تمہارے سامنے تالوت طرح ہم نے تم میں تمہی( ۱)جس 

کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے 

 تم بےعلم تھے۔

کا تعلق ما قبل کالم سے ہے یعنی یہ تمام نعمت اور توفیق ہدایت اس ( جس طرح)کما  ۱۔۱٢۱

ہارے میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا، طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تم

 کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا اور جن کا تمہیں علم نہیں وہ سکھاتا۔

 
ٓ َاْذُكْرُُكْ َواْشُكُرْوا ِلْ َوََل تَْكُفُرْوِن       ٠١١فَاْذُكُرْوِِنْ

و اور ناشکری اس لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کر

 (۱)سے بچو 
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پس ان نعمتوں پر تم میرا ذکر کرو اور شکر کرو۔ کفران نعمت مت کرو۔ذکر کا مطلب  ۱۔۱٢۴

ہر وقت ہللا کو یاد کرنا ہے، یعنی اس کی تسبیح اور تکبیر بلند کرو اور شکر کا مطلب ہللا کی 

داد قوتوں کو ہللا کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خدا

ہے شکر کرنے پر مزید ( کفران نعمت)نافرمانی میں صرف کرنا، یہ ہللا کی ناشکر گزاری 

لَئِْن َشَکْر تُْم اَلََزْیَدنَُّکْم ْ َولَئَِن )احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید ہے۔ جیسے 

 (7:۔ ابراہیم32( َکفَْر تُْم اِنَّ عَذابِْی لََشِدْید

 
َِبِيَْن     َ َمَع الٰصه لهوِة  ِۭانَّ اّلٰله َْبِ َوالصَّ َتِعْيُنْوا ِِبلصَّ َمنُوا اس ْ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ  ١١َّيه

اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد چاہو، ہللا تعاٰلی صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے 

(۱) 

یا تکلیف و پریشانی۔ نعمت میں ( نعمت)احت انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں آرام اور ر ۱۔۱٢۲

شکر الہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور ہللا سے مدد کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے ـ مومن کا 

معاملہ بھی عجیب ہے اسے خوشی پہنچتی ہے تو ہللا کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے 

صبر کی دو قسمیں ( صحیح مسلم)ر ہیں۔ تو صبر کرتا ہے۔ دونوں ہی حالتیں اس کے لئے خی

ہیں، برے کام کے ترک اور اس سے بچنے پر صبر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں 

کے نقصان پر صبر۔ دوسرا احکام اٰلہی کے بجا النے میں جو مشکلیں اور تکلیفیں آئیں، انہیں 

ر کیا ہے۔ ہللا کی صبر اور ضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبی

پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہے وہ نفس اور بدن پر کتنی ہی گراں ہوں اور ہللا کی ناپسندیدگی 

 (ابن کثیر)سے بچنا چاہیے اگرچہ خواہشات و لذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھنچیں۔ 

 
ِ َاْمَواٌت ۭ  ُّْقتَُل ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله لهِكْن َلَّ تَْشُعُرْوَن   َوََل تَـُقْولُْوا ِلَمْن ي  ٠١١بَْل َاْحيَاٌۗء وَّ

 جھتے۔وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سم( ۱)اور ہللا تعاٰلی کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو 

شہدا کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز اور تکریم کے لئے ہے، یہ زندگی برزخ کی زندگی  ۱۔۱٢٤

دگی اعٰلے قدر مراتب انبیاء و مومنین، حتٰی کہ ہے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں یہ زن

کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے 

ِء تُِحبُّْونَھُْم َواَل یُِحبُّْونَُكْم ۘ  ٰھٓاَْنتُْم اُواَل )کی طرح جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں دیکھیے

ا ٰاَمنَّا ۘ  ُكلِّٖھ  َوتُْؤِمنُْوَن بِاْلِكٰتبِ  ْوا َعلَْیُكُم ااْلَنَاِمَل ِمَن اْلَغْیِظ  ۑَواَِذا لَقُْوُكْم قَالُْوٓ قُْل ُمْوتُْوا  ۘ  َواَِذا َخلَْوا َعضُّ

َ َعلِْیمٌ  ۘ  بَِغْیِظُكْم  ُدْوِر    ۘ  اِنَّ ہللٰاٰ  (ابن کثیر( )338:۔آل عمران1( ۱۱٢بَِذاِت الصُّ

 
ٍء مِٰ  َِبِْيَن   َولَنَْبلَُونَُُّكْ ِبََشْ ِ الٰصه ِت ۭ َوبَّٰشِ نُْفِس َوالثََّمره َن اَْلَْمَواِل َواَْلَ ْوِف َوالُْجْوٌِ َونَْق ٍُّ ٰمِ َٰ    ٠١١َن الْ

اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس 

 ری دے دیجئے۔سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخب

 
ِجُعْوَن     ٓ ِالَْيِه ره ِ َوِاَنَّ ِصْيَبٌة    قَالُْوٓا ِاَنَّ ّلِلٰه ْيَن ِاَذآ َاَصابََْتُْم مُّ ِ  ۭ ٠١١اَّلَّ

جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود ہللا تعاٰلی کی ملکیت ہیں اور 

 ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

 
كَ 
ِٕ
ى
ۗ َك ُھُم الُْمهَْتُدْوَن    ُاوله

ِٕ
ى
ۗ ْم َوَرْْحٌَة   َۣوُاوله ِ ّٰبِ ْن رَّ ٌت ٰمِ ْم َصلَوه  ٠١١عَلَْْيِ

 ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
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ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان کے وقت  ۱۔۱٢۷

( ِ
َّ ہلِلٰٰ َّاِ لَْیِہ َرِجُعْونَ  اِنا  اور اللَّھُْم اََجْرنِْی فِْی ُمِصْیبَتِْی پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔( َو اِنا

 
َّطَّ  َِ عَلَْيِه َاْن ي ِ ۚ فََمْن َحجَّ الَْبيَْت َاِو اْعَتَمَر فَََل ُجنَا رِاّلٰله

ِٕ
َفا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعاۗى َما ۭ ِانَّ الصَّ َف ِّبِ َ َشاِكـٌر عَِلــْْيٌ   وَّ ا    فَِانَّ اّلٰله ٌَ َخْْيً  ٠١١َوَمْن تَـَطوَّ

اس لئے بیت ہللا کا حج و عمرہ کرنے والے پر ( ۱)صفا اور مروہ ہللا کی نشانیوں میں سے ہیں 

اپنی خوشی سے کرنے والوں کا ہللا قدردان ( ۴)ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں 

 خوب جاننے واال ہے۔انہیں  ہے اور

مثال سعی اور قربانی کو )َشْعآئُِر جس کے معنٰی عالمتیں ہیں یہاں حج کے وہ مناسک  ۱۔۱٢۲

 مراد ہیں جو ہللا تعاٰلی نے مقرر فرمائے ہیں۔( اشعار کرنا وغیرہ

فاََل )صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ  ۴۔۱٢۲ 

سے بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی ( َعلَْیهِ ُجنَاَح 

َف بِِھَما) ہللا عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا  ۔ 4( فاََل ُجنَاَح َعلَْیِه اَْن یَّطَّوَّ

رمیان سعی ۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہین میں آیا کہ صفا اور مروہ کے د(354:البقرة

تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسالم سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے۔ ہللا تعاٰلی 

نے اس آیت میں ان کے اس وہم کو اور خلش کو دور فرما دیا۔ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا 

 (ایسرالتفاسیر)آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ 

 
ْيَن يَْكُتُموْ  ِ َك يَلَْعُِنُمُ ِانَّ اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ ِب  ُاوله ُه ِللنَّاِس ِِف اْلِكته ٰه َّن ى ِمْنْۢ بَْعِد َما بَي نهِت َوالْهُده ِعُنْوَن    َن َمآ َاْنَزلْنَا ِمَن الَْبيِٰ ٰه ُ َويَلَْعُِنُُم الل    ٠١١ اّلٰله

میں جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم اسے اپنی کتاب 

لوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر ہللا کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت 

 ہے۔

ہللا تعاٰلی نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ  ۱۔۱٢٢

سے  ہللا کے عالوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے جس

کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن 

 آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔

 
ِحْْيُ     اُب الرَّ ْم َۚوَاََن التَّوَّ َك َاتُْوُب عَلَْْيِ

ِٕ
ى
ۗ َّنُْوا فَُاوله ْيَن ًَتبُْوا َوَاْصلَُحْوا َوبَي ِ  ٠١١ِاَلَّ اَّلَّ

وہ لوگ جو توبہ کرلیں اور اصالح کرلیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا  مگر

 ہوں اور میں توبہ قبول کرنے واال اور رحم کرنے واال ہوں۔

 
َكِة َوا
ِٕ
ِ َوالَْملهۗى ْم لَْعنَُة اّلٰله َك عَلَْْيِ

ِٕ
ى
ۗ ْيَن َكَفُرْوا َوَماتُْوا َوُھْم ُكفَّاٌر ُاوله ِ ِعْْيَ   ِانَّ اَّلَّ    ٠١٠لنَّاِس َاَْجَ

یقْینًا جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر ہللا تعاٰلی کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی 

 ۔(۱)لعنت ہے 

اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ان پر  ۱۔۱٦۱

بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز لعنت جائز ہے لیکن اس کے عالوہ کسی بھی 

نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو یا ہللا نے اس کے دیگر 

نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم عفو پھیر دیا ہو۔ جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا 

تکبین کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ یہ البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے ان کے مر

لعنت والے کام کر رہے ہیں ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ اٰلہی میں ملعون قرار 

 پا سکتے ہیں۔
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ْيَن ِفْْيَا  ۚ ََل ُُيَفَُّف َعِْنُُم الَْعَذاُب َوََل ُھْم يُْنَظُرْوَن     ِِلِ  ٠١١خه

 عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ جس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے

 
ِحْْيُ   ُن الرَّ ْْحه َ ِاَلَّ ُھَو الرَّ اِحٌد ۚ ََلٓ ِاَله ٌ وَّ    ٠١١َوِالهـهُُُكْ ِاَله

وہ بہت رحم ( ۱)تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں 

 ن ہے۔کرنے واال اور بڑا مہربا

آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے۔ یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لئے ناقابل  اس ۱۔۱٦۲

کیا اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات )فہم تھی، انہوں نے کہا 

 اس لئے اگلی آیت میں اس توحید کے دالئل بیان کیے جا رہے ہیں۔( ہے

 
ِت وَ  وه مه رِْي ِِف الَْبْحِر ِبَما يَْنَفُع النَّاَس َوَمآ َاْنزَ ِانَّ ِِفْ َخلِْق السَّ َِِّتْ َّتْ َاِر َوالُْفِْلِ ال َّْيِل َوالِنَّ اٍۗء فََاْحيَا ِبِه اَْلَْرَض اَْلَْرِض َواْخِتََلِف ال َماِۗء ِمْن مَّ ُ ِمَن السَّ َل اّلٰله

تَ  ٍَّة    ۠ وَّ َّْعِقلُْوَن   بَْعَد َمْوَِتَا َوبَثَّ ِفْْيَا ِمْن ُكِٰ َداۗب َِٰقْوٍم ي َماِۗء َواَْلَْرِض ََلٰيهٍت ل ِر بَْْيَ السَّ َّٰ َحاِب الُْمَس  ٠١١ـّْصِيِْف الٰرِيهِح َوالسَّ

آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کونفع دینے والی چیزیں 

اس ( ۱)مردہ زمین کو زندہ کر دینا  کو لئے ہوئے سمندروں میں چلنا۔ آسمان سے پانی اتار کر،

میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیال دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل، جو آسمان اور زمین کے 

 ہیں۔ درمیان مسخر ہیں، ان میں عقلمندوں کے لئے قدرت اٰلہی کی نشانیاں

و تدبیر کے  یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم ۱۔۱٦٤

۔ آسمان اور زمین کی ۱متعلق سات اہم امور کا اس میں یکجا تذکرہ ہے، جو کسی آیت میں نہیں

۔ رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن ۴پیدائش، جن کی وسعت و عظمت محتاج بیان نہیں۔ 

پھر رات  کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی۔

۔ ۲کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔

سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور 

۔ بارش ٤ٹنوں کے حساب سے سامان رزق و آسائش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ 

۔ ہر قسم کے جانوروں کی ٢مین کی شادابی و روئیدگی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ جو ز

پیدائش، جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی 

۔ ہر قسم کی ہوائیں ٹھنڈی بھی گرم بھی، بارآور بھی ٦ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔ 

ھی، مشرقی مغربی بھی اور شمالی جنوبی بھی۔ انسانی زندگی اور ان کی اور غیر بارآور ب

۔ بادل جنہیں ہللا تعاٰلی جہاں چاہتا ہے، برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا ۷ضروریات کے مطابق۔ 

ہللا تعاٰلی کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر داللت نہیں کرتے، یقینا کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق 

دبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں۔ یقینا نہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر میں اور اس نظم و ت

 دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقلمندی ہے۔

 
َمنُْوٓا َاشَ  ْيَن اه ِ ِ ۭ َواَّلَّ بُّْوَِنُْم َكُحٰبِ اّلٰله ِ ِ َانَْداًدا ُيُّ َّتَِّخُذ ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِ دُّ حُ َوِمَن النَّاِس َمْن ي َة ّلِلٰه ْيَن َظلَُمْوٓا ِاْذ يََرْوَن الَْعَذاَب   َانَّ الُْقوَّ ِ ِ ۭ َولَْو يََرى اَّلَّ ٰه بًّا ّلٰلِ

َ َشِديُْد الَْعَذاِب    َانَّ اّلٰله ْيًعا    وَّ  ٠١١ََجِ

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہللا کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے 

اور ایمان والے ہللا کی محبت میں بہت سخت ہوتے ( ۱) سے ہونی چاہیے ہیں، جیسی محبت ہللا

کہ تمام ( جان لیں گے)کاش کہ مشرک لوگ جانتے جب کہ ہللا کے عذاب کو دیکھ کر ( ۴)ہیں 

 ۔(رتےتو ہرگز شرک نہ ک)طاقت ہللا ہی کو ہے اور ہللا سخت عذاب دینے واال ہے 
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گ ہیں جو ہللا کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بنا مذکورہ دالئل کے باوجود ایسے لو ۱۔ ۱٦٢

لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح ہللا سے کرنی چاہیے، بعثت 

محمدی کے وقت ہی ایسا نہیں تھا بلکہ شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں، بلکہ اسالم کے نام 

ے نہ صرف غیرہللا اور پیروں فقیروں لیواؤں کے اندر بھی یہ بیماری گھر کر گئی ہے۔ انہوں ن

اور سجادہ نشینوں کو اپنا ماوی وملجا اور قبلہ حاجات بنارکھا ہے بلکہ ان سے ان کی محبت 

،ہللا سے بھی زیادہ ہے اور توحید کا وعظ ان کو بھی اسی طرح کھلتاجس طرح مشرکین مکہ کو 

ُ َوْحَدہُ ) ا ہے آیت اس سے تکلیف ہوتی تھی جس کانقشہ ہللا نے اس آیت میں کھینچ َواَِذا ُذِكَر ہللٰاٰ

ِخَرِة  ْت قُلُْوُب الَِّذْیَن اَل یُْؤِمنُْوَن بِااْلٰ ۔ 18( َواَِذا ُذِكَر الَِّذْیَن ِمْن ُدْونِٖهٓ اَِذا ھُْم یَْستَْبِشُرْونَ  ۘ  اْشَماَزَّ

محبت ہوتی  تاہم اہل ایمان کو مشرکین کے برعکس ہللا تعاٰلی ہی سے سب سے زیادہ( 25:الزمر

ہے۔ کیونکہ مشرکین جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے معبود بھول جاتے ہیں 

اور وہاں صرف ہللا ہی کو پکارتے ہیں۔ خالصہ یہ ہے کہ مشرکین سخت مصیبت میں مدد کے 

 لئے صرف ایک ہللا کو پکارتے ہیں۔

 
 ِ ُِّبُعْوا ِمَن اَّلَّ ْيَن ات ِ ُم اَْلَْسـَباُب   ِاْذ تَََبََّا اَّلَّ َعْت ِّبِ ََّبُعْوا َوَرَاُوا الَْعَذاَب َوتََقطَّ  ٠١١يَْن ات

جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہوجائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے 

 دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔

 
ََّبُعْوا لَْو َانَّ لَنَا َكرَّ  ْيَن ات ِ ْم ۭ َوَما ھُ َوقَاَل اَّلَّ ٍت عَلَْْيِ ه َِ الَهُْم َح ُ َاُْعَ ُم اّلٰله ِِلَ يُرُِّْيِ رِِجْْيَ ِمَن النَّارِ ًة فَنََتََبََّا ِمِْنُْم مََكَ تَََبَُّءْوا ِمنَّا ۭ َكذه    ٠١١ْم ِِبه

اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے، کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے 

جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں، اسی طرح ہللا تعاٰلی انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان ہی بیزار ہو 

 کو حسرت دالنے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے۔

آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بےبسی اور بےوفائی پر مشرکین حسرت کریں گے  ۱ف 

یں گے کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے لیکن ان کو وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ کہ

 توبہ کرلیں

 
َّٗه لَُُكْ  ِن ۭ ِان ْيطه ِت الش َّ َِّبُعْوا ُخُطوه ََل تَت ًبا   ڮ وَّ ا ِِف اَْلَْرِض َحلهًَل َطيِٰ َا النَّاُس ُُكُْوا ِممَّ َُّيُّ ٓ ِبْْيٌ   َّيه  ٠١١ عَُدو  مُّ

اؤ پیو اور شیطانی راہ پر مت زمین میں جتنی بھی حالل اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھ! لوگو

 ن ہے۔وہ تمہارا کھال دشم( ۱)چلو 

یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر ہللا کی حالل کردہ چیز کو حرام مت کرو۔ جس طرح  ۱۔۱٦۲

مشرکین نے کیا اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے، جس کی 

آتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ہللا تفصیل سورة اال نعام میں آئے گی۔ حدیث میں 

تعاٰلی فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا پس شیطان نے ان کو دین سے گمراہ کر 

صحیح )دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لئے حالل کی تھیں وہ اس نے ان پر حرام کر دیں۔ 

 صفات التی یعرف بھافی الدنیا اھل الجنۃ واھل النارمسلم کتاب الجنۃ وصفۃ نعیمھا واھلھا باب ال

 
ِ َما ََل تَْعلَُمْوَن     ِء َوالَْفْحَشاِۗء َوَاْن تَُقْولُْوا عََٰل اّلٰله ْوۗ ُمُرُُكْ ِِبلسُّ ََّما ََّيْ  ٠١١ِان

وہ تمہیں صرف برائی اور بےحیائی کا اور ہللا تعاٰلی پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن 

 ہیں علم نہیں۔کا تم

 
َِبَۗءََن  ۭ اَ  ُ قَالُْوا بَْل نَتَِّبــُع َمآ َالَْفْينَا عَلَْيِه اه َِّبُعْوا َمآ َانَْزَل اّلٰله ََل َُّيَْتُدْوَن   َوِاَذا ِقْيَل لَهُُم ات ا وَّ ً َِبُۗؤُھْم ََل يَْعِقلُْوَن َشـْيـــــ   ٠١١َولَْو ََكَن اه
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ہللا تعاٰلی کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب  اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ

دیتے ہیں ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے 

 ۔(۱)باپ دادے بےعقل اور گم کردہ راہ ہوں 

وہ بھی آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو ۱۔۱۷۰

جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباؤ اجداد سے چلی آرہی ہیں۔ حاالنکہ آباؤ جداد بھی 

دینی بصیرت سے بےبہرہ اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں اس لئے دالئل شریعت کے 

 مقابلے میں آباء پرستی کی پیروی غلط ہے۔ ہللا تعاٰلی مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔

 
ٌي فَهُْم ََل  َوَمثَلُ  ِنَداًۗء  ۭ ۻ بُُْكٌ ُُعْ ْي يَْنِعُق ِبَما ََل يَْسَمُع ِاَلَّ ُدعَاًۗء وَّ ِ ْيَن َكَفُرْوا ََكَثَِل اَّلَّ ِ  ٠١٠يَْعِقلُْوَن   اَّلَّ

کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے 

 ۔(۱)اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں وہ بہرے گونگے ( سمجھتے نہیں)ہیں 

ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آباء میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے ان  ۱۔۱۷۱

جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بالتا اور پکارتا ہے وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ 

؟ اسی طرح یہ آباؤ اجداد کی تقلید کرنے نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بالیا اور پکارا جا رہا ہے

والے بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ ان کی زبان سے حق نہیں 

نکلتا، اندھے ہیں کہ حق کو دیکھنے سے عاجز ہیں اور بےعقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت 

ور ندا سے دور کی توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا سے قریب کی آواز ا

 آواز مراد ہے

 
ُه تَْعُبدُ  ِ ِاْن ُكْنَُتْ ِاَّيَّ بهِت َما َرَزْقنهُُكْ َواْشُكُرْوا ّلِلٰه َمنُْوا ُُكُْوا ِمْن َطيِٰ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ  ٠١١ْوَن   َّيه

کر اے ایمان والو جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور ہللا تعاٰلی کا ش

 ۔(۱)کرو، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے رہو 

اس میں اہل ایمان کو ان تمام چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو ہللا نے حالل کی ہیں  ۱۔۱۷۴

اور اس پر ہللا کا شکر ادا کرنے کی تاکید ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ہللا کی حالل 

نہیں ہیں چاہے وہ اپنے نفس کو کتنی ہی اچھی کردہ چیزیں ہی پاک ہیں حرام کردہ اشیاء پاک 

دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر ( جیسے اہل یورپ کو سور کا گوشت بڑا پسند ہے)کیوں نہ لگیں 

جس کی تفصیل سورة )منسوب جانوروں اور اشیا کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے 

ح ایک حالل چیز حرام نہیں ہوتی تم مشرکین کا یہ عمل غلط ہے اور اس طر( اال نعام میں ہے

حرام صرف وہی ہیں جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیت )ان کی طرح ان کو حرام مت کرو 

 تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک ہللا کے عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔( میں ہے

 
َم َولَْحَم ا َم عَلَْيُُكُ الَْمْيَتَة َوالَّ ََّما َحرَّ ََل عَاٍد فَََلٓ ِاُْثَ عَلَْيِه ۭ ِانَّ ِان ِ ۚ فََمِن اْضُطرَّ غَْْيَ َِبغٍ وَّ ِحْْيٌ   لِْخَْنِْيِر َوَمآ ُاِهلَّ ِبٖه ِلَغْْيِ اّلٰله َ غَُفْوٌر رَّ  ٠١١اّلٰله

خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر ہللا کے سوا دوسروں کا ( بہا ہوا)تم پر مردہ اور 

پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے واال اور زیادتی ( ۱)گیا ہو حرام ہے نام پکارا 

ن کرنے واال نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی پابندی نہیں، ہللا تعاٰلی بخشنے واال مہربا

 ہے۔

کے ساتھ ( انما)اس آیت میں چار حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے لیکن اسے کلمہ حصر  ۱۔۱۷۲

یا ہے جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی چار چیزیں ہیں جبکہ بیان کیا گ

ان کے عالوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ اس لئے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حصر 

ایک خاص سیاق میں آیا ہے یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حالل جانوروں کو 
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تے تھے ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں حرام تو صرف یہ ہیں۔ اس بھی حرام قرار دے لی

لئے یہ حصر اضافی ہے یعنی اس کے عالوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں مذکور نہیں۔ 

دوسرا حدیث میں دو اصول جانوروں کی حلت وحرمت کے لئے بیان کر دئیے گئے ہیں وہ آیت 

وہ درندہ جو دانتوں )نے چاہئیں۔ درندوں میں ذوناب کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہ

حرام ہیں تیسرے جن ( جو پنجے سے شکار کرے)اور پرندوں میں ذومخلب ( سے شکار کرے

جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے مثال گدھا کتا وغیرہ وہ بھی حرام ہیں جس سے اس 

ین کا ماخذ اور دین میں حجت بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح د

ہے اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف 

قرآن سے۔ مردہ سے مراد وہ حالل جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے 

یا گیا مر گیا ہو یا شرعی طریقے کے خالف اسے ذبح ک( جس کی تفصیل المائدہ میں ہے)سے 

ہو مثال گال گھونٹ دیا جائے یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے یا جس طرح آجکل مشینی 

ذبح کا طریقہ ہے اس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے البتہ حدیث میں دو مردار جانور حالل 

قرار دیئے گئے ہیں ایک مچھلی دوسری ٹڈی وہ اس حکم میتہ سے مستثنی ہیں خون سے مراد 

وح ہے یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ دم مسف

جاتا ہے وہ حالل ہے یہاں بھی دو خون حدیث کی رو سے حالل ہیں کلیجی اور تلی۔ خنزیر یعنی 

 سور کا گوشت۔ سور بےغیرتی میں بدترین جانور ہے ہللا نے اسے حرام قرار دیا ہے 

وئی اور چیز جسے غیر ہللا کے نام پر پکارا جائے اس سے مراد وہ وہ جانور یا ک( وما اھل)

جانور ہیں جو غیر ہللا کے نام پر ذبح کیے جائیں جیسے مشرکین عرب الت وعزی وغیرہ کے 

ناموں پر ذبح کرتے تھے یا آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے۔ اور اسی میں وہ جانور 

بزرگوں کی عقیدت ومحبت ان کی خوشنودی وتقرب  بھی آجاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ

حاصل کرنے کے لئے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے 

جیسے بہت سے بزرگوں کی )ہیں یا مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں 

ے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں مثال داتا صاحب کی نیاز کے لئ

ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت ہللا ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے یہ حرام ہی ہونگے 

کیونکہ اس سے مقصود رضائے الہی نہیں رضائے اہل قبور اور تعظیم لغیر ہللا یا خوف یا رجاء 

ے جو شرک ہے اسی ہ( غیر ہللا سے مافوق االسباب طریقے سے ڈر یا امید)میں غیر ہللا 

طریقے سے جانوروں کے عالوہ جو اشیاء بھی غیر ہللا کے نام پر نذر و نیاز کے اور چڑھاوے 

کی ہوں گی حرام ہوں گی جیسے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر قبور کے اردگرد 

ندوقچی فقراء ومساکین پر دیگوں اور لنگروں کی یا مٹھائی اور پیسوں پر کی تقسیم یا وہاں ص

میں نذر نیاز کے پیسے ڈالنا ہے یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا یہ سب کام حرام اور 

ناجائز ہیں کیونکہ یہ سب غیر ہللا کی نذر و نیاز کی صورتیں ہیں اور نذر بھی نماز روزہ وغیرہ 

عبادات کی طرح ایک عبادت ہے اور عبادات کی ہر قسم صرف ایک ہللا کے لئے مخصوص 

صحیح الجامع الصغیر وزیادتہ البانی ( ملعون من ذبح لغیرہللا)ے اسی لئے حدیث میں ہے ہ

جس نے غیر ہللا کے نام جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ تفسیر عزیزی میں بحوالہ ( ۱۰۴٤ص۴ج

تفسیر نیشابوری ہے اجمع العلماء لوان مسلما ذبح ذبیحۃ یرید بذبحھا التقرب الی غیر ہللا صار 

بحوالہ اشرف الحواشی علماء کا اس بات پر ٦۱۱تفسیر عزیزی ص)ذبیحتہ ذبیحۃ مرتد مرتدا و

اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر ہللا کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح 

 کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔
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 ٓ ْيَن يَْكُتُمْوَن َما ِ ْم ِاَلَّ  ِانَّ اَّلَّ ُُكُْوَن ِِفْ بُُطْوِِنِ َك َما ََّيْ
ِٕ
ى
ۗ ْوَن ِبٖه ثَـَمنًا قَِلْيًَل   ُاوله ُ ِمَن اْلِكتهِب َويَْشََتُ ْْيِْم ښ َاْنَزَل اّلٰله َمِة َوََل يَُزكِٰ ُ يَْوَم الِْقيه ُمهُُم اّلٰله  النَّاَر َوََل يَُُكِٰ

 ٠١١َولَهُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ    

 تعاٰلی کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت بیشک جو لوگ ہللا

پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں قیامت کے دن ہللا تعلٰی ان سے 

 بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

 
ْيَن اْشََتَ  ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ ُھْم عََٰل النَّاِر ُاوله ى َوالَْعَذاَب ِِبلَْمْغِفَرِة  ۚفََمآ َاْصََبَ لهََلَ ِِبلْهُده  ٠١١ُوا الضَّ

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا 

 ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔

 
َ نَ  ِِلَ ِِبَنَّ اّلٰله ِب لَِفْي ِشَقاقٍۢ بَِعْيٍد   ذه ْيَن اْختَلَُفْوا ِِف اْلِكته ِ َل اْلِكتهَب ِِبلَْحـٰقِ ۭ َوِانَّ اَّلَّ    ٠١١زَّ

ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ ہللا تعاٰلی نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختالف کرنے 

 والے یقینًا دور کے خالف میں ہیں۔

 
 ُّ  لَيَْس الَِْبَّ َاْن تَُول

ِٕ
ِخِر َوالَْملهۗى ِ َوالَْيْوِم اَْله َمَن ِِبّلٰله ِق َوالَْمْغرِِب َولهِكنَّ الَِْبَّ َمْن اه ٖه َذِوي ْوا ُوُجْوَھُُكْ ِقـَبَل الَْمّْشِ َٰت الَْماَل عَٰله ُحبِٰ َ ۚ َواه ِب َوالنَِّبْٖيٰ َكِة َواْلِكته

بِ  ِكْْيَ َواْبَن السَّ ى َوالَْمسه مه وَة  ۚ َوالُْمْوفُْوَن ِبَعهِْدِِهْ ِاَذا عه الُْقْرٰبه َوالْيَـته كه َٰت الزَّ لهوَة َواه ِلْْيَ َوِِف الٰرِقَاِب ۚ َوَاقَاَم الصَّ
ِٕ
اۗى َِبِْيَن ِِف الَْبْاَساِۗء ْيِل   َوالسَّ ھَُدْوا  ۚ َوالٰصه

َك ھُ 
ِٕ
ى
ۗ يَْن َصَدقُْوا ۭ َوُاوله ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ اِۗء َوِحْْيَ الَْبْاِس ۭ ُاوله َّ  ٠١١ُم الُْمتَُّقْوَن   َوالْضَّ

بلکہ حقیقتًا اچھا وہ ( ۱)ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں 

شخص ہے جو ہللا تعاٰلی پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب ہللا اور نبیوں پر ایمان رکھنے 

ینوں، مسافروں اور وں، مسکواال ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیم

سوال کرنے والوں کو دے، غالموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوة کی ادائیگی کرے، 

جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگدستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی 

 سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔

جو بیت )ک تو یہودی اپنے قبلے کو یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ای ۱۔۱۷۷

( جوبیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے)اور نصاری اپنے قبلے کو ( المقدس کا مغربی حصہ ہے

بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمان تحویل قبلہ پر 

نے فرمایا مشرق چہ مگوئیاں کر رہے تھے جس سے بعض دفعہ رنجیدہ دل ہو جاتے۔ ہللا تعاٰلی 

یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور 

اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے، اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو ہللا نے 

آگے ان  بیان فرمائے اور ان اعمال و اخالق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اس نے فرمائی ہے۔ پھر

عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ ہللا پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات میں یکتا اور تمام 

عیوب سے پاک قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری تعاٰلی کو بغیر کسی تاویل کے 

 تسلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے حشر نشر اور جنت اور دوزخ پر یقین رکھا جائے۔

الباساء سے تنگ دستی اور شدت فقر۔ الضراء سے نقصان یابیماری اَْلبَاس سے لڑائی اور اس 

کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی احکامات اٰلہی سے انحراف نہ کرنا 

 نہایت کٹھن ہوتا ہے اس لئے ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔

 
يْنَ  ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ نْـٰثه ِِبَْلُ  َّيه َمنُْوا ُكِتَب عَلَْيُُكُ الِْقَصاُص ِِف الَْقْتٰله ۭ َالُْحــرُّ ِِبلُْحــٰرِ َوالَْعْبُد ِِبلَْعْبِد َواَْلُ ٌٌۢ ِِبلَْمْعُرْوِف َوَاَداٌۗء اه ِٰـَبا ٌء فَات نْـٰثه ۭ فََمْن ُعِفَي ََلٗ ِمْن َاِخْيِه ََشْ

ِفْيٌف  ِِلَ ََّتْ ْحَساٍن ۭ ذه ِِلَ فََِلٗ عََذاٌب َاِلْْيٌ     ِالَْيِه ِِبِ ى بَْعَد ذه ـٌة  ۭ فََمِن اْعَتده ُُِٰكْ َوَرْْحَ ب ْن رَّ  ٠١١ِمٰ
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غالم , غالم , اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد، آزاد کے بدلے 

 سے کچھ ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف( ۱)عورت کے بدلے ,کے بدلے عورت 

معافی دے دی جائے اسے بھالئی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی 

اس کے بعد بھی جو ( ۲)تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے ( ۴)چاہیے 

 ۔(٤) سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا

قبیلے کمزور قبیلوں زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں اس لیے زورآور  ۱۔۱۷۲

پر جس طرح چاہتے ظلم کا ارتکاب کر لیتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے 

کا کوئی مرد قتل ہو جاتا وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی 

مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت 

بدلے مرد کو اور غالم کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ ہللا تعاٰلی نے اس فرق و امتیاز کو ختم  کے

میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ جس سے واضح ہو ( بدلے)کرتے ہوئے کہ جو قاتل ہوگا قصاص 

مزید دیکھیے سورة مائدہ ( فتح القدیر)جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے۔ 

 ۔٤٢آیت۔

معافی کی دو سورتیں ہیں ایک بغیر معاوضہ یعنی دیت لئے بغیر محض رضائی اٰلہی  ۴۔۱۷۲ 

کے لئے معاف کر دینا دوسری صورت میں قصاص کے بجائے دیت قبول کر لینا اگر یہ 

دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھالئی کی پیروی کرے بغیر 

ت کی ادائیگی کرے۔ اولیائے مقتول نے اس کی جان بخشی کر تنگ کئے اچھے طریقے سے دی

 کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔

معافی یا دیت تین صورتیں ہللا تعاٰلی کی طرف ( یعنی قصاص)یہ تخفیف اور رحمت  ۲۔۱۷۲ 

ی تھی دیت سے خاص تم پر ہوئی ہیں ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لئے قصاص یا معاف

 (ابن کثیر)میں صرف معافی ہی تھی قصاص تھا نہ دیت ( عیسائیوں)نہیں تھی اور اہل انجیل 

قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے جس کی  ٤۔۱۷۲ 

 سزا اسے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہو گی۔

 
ُاوِل  ٓ وةٌ يــٰـه َُُّكْ تَتَُّقْوَن   َولَُُكْ ِِف الِْقَصاِص َحيه  ٠١١ اَْلَلَْباِب لََعل

 ۔(۱)رکو گے ( قتل ناحق سے)قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اس کے باعث تم ! عقلمندو

جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے  ۱۔۱۷٢

قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے  کسی کو قتل کرنے کی جرأت نہ ہوگی اور جس معاشرے میں یہ

وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور خونریزی سے محفوظ رکھتا ہے جس سے معاشرے میں 

نہایت امن اور سکون رہتا ہے اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے جہاں 

ی اسالمی اسالمی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمد ہلل موجود ہیں۔ کاش دوسرے ممالک بھ

 حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پر سکون زندگی مہیا کر سکیں۔

 
ْيِن َواَْلَقَْرِبْْيَ ِِب  َۨا  ښ الَْوِصيَُّة ِللَْواِلَ  ۭ ٠١١لَْمْعُرْوِف  ۚ َحقًّا عََٰل الُْمتَِّقْْيَ    ُكِتَب عَلَْيُُكْ ِاَذا َحَْضَ َاَحَدُُكُ الَْمْوُت ِاْن تََرَك َخْْيَ

ر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں تم پ

پرہیزگاروں پر یہ حق ( ۱)باپ اور قرابت داروں کے لئے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے 

 ت ہے۔اور ثاب

وصیت کرنے کا یہ حکم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا اب یہ منسوخ ہے۔  ۱۔۱۲۰

صلی ہللا علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہللا تعاٰلی نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے  نبی

پس اب کسی وارث کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں ( یعنی ورثہ کے حصے مقر کر دئیے ہیں)
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البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لئے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں یا راہ خیر میں 

کی جا سکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد ایک تہائی مال ہے اس  خرچ کرنے کے لئے

 سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔

 
ْيٌع عَِلْْيٌ  َ ََسِ لُْونَٗه  ۭ ِانَّ اّلٰله يَْن يَُبٰدِ ِ ََّمآ ِاثُْمٗه عََٰل اَّلَّ َعٗه فَِان ََلٗ بَْعَد َما ََسِ  ۭ ٠١٠     فََمْنْۢ بَدَّ

بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقع ہی ہللا  اب جو شخص اسے سننے کے

 تعاٰلی سننے واال اور جاننے واال ہے۔

 
ِحْْيٌ  َ غَُفْوٌر رَّ ْوٍص َجنًَفا َاْو ِاثًْمـا فََاْصلََح بَيَِْنُْم فَََلٓ ِاُْثَ عَلَْيِه  ۭ ِانَّ اّلٰله    ٠١١     فََمْن َخاَف ِمْن مُّ

پس ( ۱)والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے ہاں جو شخص وصیت کرنے 

 ن ہے۔وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، ہللا تعاٰلی بخشنے واال مہربا

کا مطلب ہے غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ ( مائل ہونا)َجنَفًا  ۱۔۱۲۴

ر اِثًما سے مراد ہے جان بوجھ کر ایسا کرے تو مراد مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے او

گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 

وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا 

 ارتکاب اس کے اُخروی نجات کے نقط نظر سے سخت خطرناک ہے۔

 
ْيَن ِمْن قَْبِلُُكْ لََعلَُُّكْ تَتَُّقوْ َّيهَٓ  ِ َياُم مََكَ ُكتَِب عََٰل اَّلَّ َمنُْوا ُكِتَب عَلَْيُُكُ الٰصِ يَْن اه ِ َا اَّلَّ    ٠١١َن   ُّيُّ

اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے 

 ۔(۱)گئے تھے، تاکہ تم تقوٰی اختیار کرو 

کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں صبح صادق سے لے کر ( روزہ)صیاُم، صوُم  ۱۔۱۲۲

غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے ہللا کی رضا کے لئے ُرکے 

رہنا یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لئے بہت اہم ہے اس لئے اسے تم سے 

یا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقوٰی کا حصول ہے۔ اور تقوٰی پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گ

 انسان کے اخالق وکردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔

 
 ِ ٍم ُاَخَر  ۭ َوعََٰل اَّلَّ ْن َا َّيَّ ٌة ِمٰ رِيًْضا َاْو عَٰله َسَفٍر فَِعدَّ ٍت ۭ فََمْن ََكَن ِمنُُْكْ مَّ ْعُدْوده ًما مَّ ٗ  ۭ َوَاْن يَْن يُطِ َاَّيَّ ا فَهَُو َخْْيٌ َلَّ ٌَ َخْْيً ْيُقْونَٗه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكْْيٍ ۭ فََمْن تََطوَّ

َُُّكْ ِاْن ُكْنَُتْ تَْعلَُمْوَن     ٠١١تَُصْوُمْوا َخْْيٌ ل

گنتی کے چند دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں 

فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں، ( ۴)اور اس کی طاقت رکھنے والے ( ۱) گنتی پورا کر لے

لیکن تمہارے حق میں بہتر ( ۲)پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لئے بہتر ہے 

 م ہو۔کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعل

رمضان  یہ بیمار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ بیماری یا سفر کی وجہ سے ۱۔۱۲٤

 المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کرلیں ۔

کیا گیا ہے۔ یعنی جو ( نہایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں)یُِطیقُونَهُ کا ترجمہ یتجشمونہ  ۴۔۱۲٤

شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے جسے شفایابی کی امید نہ ہو روزہ رکھنے میں مشقت 

ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس کا  محسوس کرے وہ

ترجمہ طاقت ہی کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا اسالم میں روزے کی عادت نہ ہونے کی 

وجہ سے طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو 

ْھَر فَْلیَُصْمهُ )ا دیا کریں۔ لیکن بعد میں اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھان ( فََمْن َشِھَد ِمْنُكُم الشَّ
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کے ذریعے سے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لئے روزہ فرض کر دیا ( 345:۔ البقرة4

گیا تاہم زیادہ بوڑھے دائمی مریض کے لئے اب بھی یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، دودھ 

حسوس کریں تو وہ مریض کے حکم میں ہونگی یعنی وہ روزہ پالنے والی عورتیں اگر مشقت م

 نہ رکھیں بعد میں روزے کی قضا دیں۔ 

جو خوشی سے ایک مسکین کے بجائے دو یا تین مسکینوں کو کھانا کھال دے تو اس  ۲۔۱۲٤

 کے لئے زیادہ بہتر ہے۔

 
ِٰلنَّاِس  ُن ُھًدى ل ْيٓ ُاْنزَِل ِفْيِه الُْقْراه ِ هَْر فَلَْيُصْمُه  ۭ َوَمْن ََكَن َمرِيًْضا َاْو عَٰله  َشهُْر َرَمَضاَن اَّلَّ ى َوالُْفْرقَاِن ۚ فََمْن َشهَِد ِمنُُْكُ الشَّ َن الْهُده نهٍت ٰمِ ٌة َو بَيِٰ  َسَفٍر فَِعدَّ

لُوا ا َ ۡ َوِلُتْْكِ ِْ َ َوََل يُرِيُْد ِبُُكُ الُْع ِْ ُ ُ ِبُُكُ الْي ٍم ُاَخَر  ۭ يُرِيُْد اّلٰله ْن َاَّيَّ ىُُكْ َولََعلَُُّكْ تَْشُكُرْوَن   ِمٰ َ عَٰله َما َھده وا اّلٰله ُ َة َوِلُتَكَٰبِ  ٠١١لِْعدَّ

جو لوگوں کو ہدایت کرنے واال ہے اور جس میں ( ۱)ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا 

ر ہدایت کی حق وباطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے او

رکھنا چاہے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے روزہ 

ہللا تعاٰلی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کرلو اور 

 ہللا تعاٰلی کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔

رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل  ۱۔۱۲٢

ہوگیا بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا اور 

۔ اس لئے یہ کہنا قرآن رمضان میں یا (ابن کثیر)سالوں تک اترتا رہا ۴وہاں سے حسب حاالت 

رکہ میں اترا یہ سب صیح ہے۔ کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے لیلۃ القدر مبا

اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ یہ ایک ہی رات ہے یعنی قدر کی رات جو رمضان میں ہی آتی 

ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور وحی جو 

رمضان میں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضاں المبارک کا آپس  غار حرا میں آئی وہ

میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں 

حضرت جبرائیل علیہ السالم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور جس سال آپ کا وصال ہوا 

ں جبرائیل علیہ السالم کے ساتھ دو مرتبہ دور کیا رمضان آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے رمضان می

میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے صحابہ رضی ہللا تعاٰلی عنہ کو ( ۴۷۔ اور۴۲۔۴۲)کی تین راتوں 

صحیح ترمذی وسنن ابن ماجہ )باجماعت قیام اللیل بھی کرایا جس کو اب تراویح کہاجاتا ہے 

 ۔( البانی

 
َتِجْيُبْوا ِلْ َولُْيْؤِمنُْواِِبْ لََعلَّ َوِاَذا َسَاَِلَ ِعَبادِ  اٌِ ِاَذا َدعَاِن  فَلْيَس ْ ْ قَرِيٌْب ۭ ُاِجْيُب َدْعَوَة الَّ ْ فَِاّٰنِ  ٠١١هُْم يَْرُشُدْوَن   ْي َعِّنٰ

جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں 

اس لئے لوگوں کو ( ۱)جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں  ہر پکارنے والے کی پکار کو

 ث ہے۔بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھالئی کا باع

رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر  ۱۔۱۲٦

بڑی فضیلت ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے خصوصا  دیا کہ رمضان المبارک میں دعا کی

افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتالیا گیا ہے۔ تاہم قبولیت دعا کے لئے ضروری 

ہے ان آداب شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح 

ا اہتمام کرنے کی تاکید بھی کی احادیث میں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع و خضوع ک

 گئی ہے۔
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َّهُنَّ ۭعََِلَ  َُُّكْ َوَانَُْتْ ِلَباٌس ل ُُكْ ۭ ُھنَّ ِلَباٌس ل
ِٕ
فَُث ِاٰله ِنَساۗى َياِم الرَّ َتانُْوَن َانُْفَسُُكْ فَتَاَب عَلَْيُُكْ َوَعَفا َعْنُُكْ ۚ ُاِحلَّ لَُُكْ لَْيََلَ الٰصِ ُ َانَُُّكْ ُكْنَُتْ ََّتْ ْوُھنَّ اّلٰله َ َِبِْشُ فَالْٰئه

ْيطِ َٰ ْيطُ اَْلَبَْيُض ِمَن الْ َٰ َ لَُُكُ الْ بُْوا َحِٰته يََتبَْيَّ ُ لَُُكْ َ۠وُُكُْوا َواْْشَ ْوُھنَّ َوَانَُْتْ  َوابَْتُغْوا َما َكَتَب اّلٰله َّْيِل ۚ َوََل تُـَباِْشُ َياَم ِاَٰل ال وا الٰصِ  اَْلَْسَوِد ِمَن الَْفْجِر ۠ ُُثَّ َاِتمُّ

يهِتٖه ِللنَّاِس لَ  ُ اه ُ اّلٰله ِِلَ يَُبْٰيِ ِ فَََل تَْقَربُْوَھا ۭ َكذه ِجِد ۭ تِِْلَ ُحُدْوُد اّلٰله ِكُفْوَن   ِِف الَْمسه  ٠١١َعلَّهُْم يَتَُّقْوَن   عه

روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع تمہارے لئے حالل کیا گیا وہ تمہارا لباس ہیں اور 

ہو تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا ہللا تعاٰلی کو علم ہے اس نے تمہاری توبہ قبول فرما  تم ان کے لباس

کر تم سے درگزر فرمالیا اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور ہللا تعاٰلی کی لکھی ہوئی چیز کی 

تالش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے 

اور عورتوں سے اس وقت ( ۴)پھر رات تک روزے کو پورا کرو ( ۱)ائے سے ظاہر ہو ج

مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ ہللا تعاٰلی کی حدود ہیں تم ان کے 

 بچیں۔قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح ہللا تعاٰلی اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ 

ں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے ابتدا اسالم می ۱۔۱۲۷

تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی سونے کے بعد ان میں سے 

کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا ظاہر بات ہے یہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا۔ ہللا 

پابندیاں اٹھا لیں اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے تعاٰلی نے اس آیت میں یہ دونوں 

 پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت فرما دی۔

روزہ افطار کر لو تاخیر مت کرو ( سورج غروب کے فورا بعد)یعنی رات ہوتے ہی  ۴۔۱۲۷ 

کہ ایک جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے دوسرا یہ 

روزہ افطار کئے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا اس سے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے نہایت سختی 

 (کتب حدیث)سے منع فرمایا ہے۔ 

اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے البتہ  ۲۔۱۲۷ 

ہے مرد ہو چاہے مالقات اور بات چیت جائز ہے۔ اعتکاف کے لئے مسجد ضروری ہے چا

عورت۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا اس لئے عورتوں کا 

اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے البتہ مسجد میں ان کے لئے ہرچیز کا 

مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح اختالط نہ ہو جب تک 

د میں معقول محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو عورتوں کو مسجد میں مسج

اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے یہ ایک نفلی عبادت ہے جب تک پوری طرح تحفظ 

درء المفاسد یقدم علی جلب )نہ ہو اس نفلی عبادت سے گریز بہتر ہے فقہ کا اصول ہے۔ 

ے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری مصالح کے اصول ک( )المصالح

 (ہے

 
ْن اَ  ِم ِلَتْاُُكُْوا فَرِيْقًا ِمٰ ُُكُْوٓا َاْمَوالَُُكْ بَيْنَُُكْ ِِبلَْباِطِل َوتُْدلُْوا ِّبَآ ِاَٰل الُْحَكَّ ُْثِ َوَانَُْتْ تَْعلَُمْوَن   َوََل ًَتْ    ٠١١ْمَواِل النَّاِس ِِبَْلِ

وسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال اور ایک د

 ۔(۱)ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حاالنکہ تم جانتے ہو 

ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس  ۱۔۱۲۲

مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ ثبوت نہ ہو اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم 

کروا لے اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم 

 (ابن کثیر)اور حرام کو جائز اور حالل نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم عند ہللا مجرم ہوگا 

 
ِ ۭ قُْل ِھَى َمَواِقْيُت ِللنَّاِس وَ  لُْونََك َعِن اَْلَِهَلَّ َّقهى ۚ َوْاتُوا الُْبيُ يَْســـ  تُوا الُْبُيْوَت ِمْن ُظهُْوِرَھا َولهِكنَّ الَِْبَّ َمِن ات ْوَت ِمْن َابَْواِّبَا    ۠   الَْحٰجِ  ۭ َولَيَْس الَِْبُّ ِِبَْن ًَتْ

َ لََعلَُُّكْ تُْفِلُحْوَن    َُّقوا اّلٰله  ٠١١َوات
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کے ( کی عبادت)جئے کہ یہ لوگوں لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دی

اور گھروں کے پیچھے سے ( احرام کی حالت میں )وقتوں اور حج کے موسم کے لئے ہے 

تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ، بلکہ نیکی واال وہ ہے جو متقی ہو اور گھروں میں تو دروازوں میں 

 اور ہللا سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ۴سے آیا کرو ف

نصار جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت ا ۱۔۱۲٢

کے لئے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار 

 پھالنگ کر اندر آتے، اس کو نیکی سمجھتے ہللا تعاٰلی نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔

 
 ِ بُّ الُْمْعَتِدْيَن    َوقَاِتلُْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله َ ََل ُُيِ ْيَن يَُقاِتلُْونَُُكْ َوََل تَْعَتُدْوا ۭ ِانَّ اّلٰله ِ  ٠١١اَّلَّ

ہللا تعاٰلی زیادتی کرنے والوں ( ۱)لڑو ہللا کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو 

 رماتاکو پسند نہیں ف

ی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے ک ۱۔۱٢۰

آمادہ قتل رکھتے تھے۔ تاہم زیادتی سے منع فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور 

بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو اسی طرح درخت وغیرہ جال دینا یا 

 ۔(بن کثیرا)جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے جس سے بچا جائے 

 
ْن َحْيُث َاْخَرُجْوُُكْ َوالِْفْتنَُة َاَشدُّ ِمَن الَْقْتِل ۚ وَ  تَلُْوُُكْ َواْقُتلُْوُھْم َحْيُث ثَِقْفُتُمْوُھْم َوَاْخرُِجْوُھْم ِمٰ ِتلُْوُُكْ ِفْيِه ۚ فَِاْن قه ِتلُْوُھْم ِعْنَد الَْمْسِجِد الَْحَراِم َحِٰته يُقه ََل تُقه

ِفرِيَْن    فَاْقُتلُْوُھْم ۭكَ  ِِلَ َجَزاُۗء اْلكه  ٠١٠ذه

فتنہ قتل ( سنو)انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکاال ہے اور 

اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم ( ۱)سے زیادہ سخت ہے 

 ی ہے۔کافروں کا بدلہ یہ( ۴)رو نہیں ماسے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی ا

مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے اس لئے کفار سے قتال ممنوع تھا  ۱۔۱٢۱

ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں جمع ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت 

ل کرتے اس دے دی گئی۔ ابتداء میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہ

کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے عالقوں 

زیادتی کرنے سے منع فرمایا اس لئے نبی کریم ( اَْعنَدا)میں بھی جا کر جہاد کیا قرآن کریم نے 

ہ بچوں صلی ہللا علیہ وسلم اپنے لشکر کو تاکید فرماتے کہ خیانت، بد عہدی اور مثلہ نہ کرنا ن

اور عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا۔ اسی طرح درختوں کو 

۔ جس (ابن کثیر)جالنے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرمایا 

طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکاال تھا اسی طرح تم بھی ان کو مکہ سے نکال باہر کرو۔ 

کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں  چنانچہ فتح مکہ

سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت 

 ہے اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے ۔

ار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم حدود حرم میں قتال منع ہے لیکن اگر کف ۴۔۱٢۱

 سے لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔

 
ِحْْيٌ      َ غَُفْوٌر رَّ  ٠١١فَِاِن اْنََتَْوا فَِانَّ اّلٰله

 اگر یہ باز آجائیں تو ہللا تعاٰلی بخشنے واال مہربان ہے۔

 
يَُكوْ  ِتلُْوُھْم َحِٰته ََل تَُكْوَن ِفْتنٌَة وَّ ِلِمْْيَ    َوقه ِ ۭ فَِاِن اْنََتَْوا فَََل عُْدَواَن ِاَلَّ عََٰل الٰظه ْيُن ّلِلٰه  ٠١١َن اٰلِ
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ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور ہللا تعاٰلی کا دین غالب نہ آجائے اگر یہ رک جائیں 

 زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے( تو تم بھی رک جاؤ)

 
هُْر الَْحَراُم ِِبل  ى عَلَْيُُكْ ۠ َالشَّ ى عَلَْيُُكْ فَاْعَتُدْوا عَلَْيِه ِبِمثِْل َما اْعَتده ُت ِقَصاٌص ۭ فََمِن اْعَتده هِْر الَْحَراِم َوالُْحُرمه َ َمَع الُْمتَِّقْْيَ    شَّ َ َواْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله  َوات

٠١١ 

جو ( ۲)ں ادلے بدلے کی ہیں حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتی

تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے اور ہللا تعاٰلی سے 

 ھ ہے۔ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ ہللا تعاٰلی پرہزگاروں کے سات

کو  ہجری میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم چودہ سو صحابہ رضی ہللا عنہم اجمعین ٦۔ ۱۔۱٢٤

ساتھ لے کر عمرہ کے لئے گئے تھے لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ میں نہیں جانے دیا اور یہ 

طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان تین دن کے لئے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے یہ 

مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جب دوسرے سال حسب معاہدہ اسی مہینے 

ے کے لئے جانے لگے تو ہللا تعاٰلی نے یہ آیات نازل فرمائیں مطلب یہ ہے کہ اس میں عمرہ کرن

تمہیں مکہ ( گزشتہ سال کی طرح)دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے 

جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ 

یں بدلہ ہے یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو حرمتوں کو ملحوظ رکھنے م

 ۔(ابن کثیر)بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرت ناک سبق سکھاؤ 

 
 َ ُنْوا ڔ ِانَّ اّلٰله ْلَُكِة    ٻَوَاْحس ِ يِْديُُْكْ ِاَٰل الَتَّ ِ َوََل تُلُْقْوا ِِبَ ِنْْيَ    َوَانِْفُقْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله بُّ الُْمْحس ِ  ٠١١ُُيِ

اور سلوک و احسان ( ۱)ہللا تعاٰلی کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہالکت میں نہ پڑو 

 ا ہے۔کرو ہللا تعاٰلی احسان کرنے والوں کو دوست رکھت

اس سے بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کئے جانا مراد لیا ہے اور یہ  ۱۔۱٢٢

تیں ہالکت کی ہیں جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز ساری صور

 کرو گے تو یقینا دشمن قوی ہوگا اور تم کمزور نتیجہ تباہی ہے۔

 
ِلُقْوا ُرُءْوسَ  َ ِمَن الْهَْدِي ۚ َوََل ََتْ َِ َتيْ ُُتْ فََما اس ْ ِ ۭ فَِاْن ُاْحِّصْ وا الَْحجَّ َوالُْعْمَرَة ّلِلٰه ْن َوَاِتمُّ رِيًْضا َاْو ِبٓهٖ َاًذى ٰمِ ٗ  ۭ فََمْن ََكَن ِمنُُْكْ مَّ ََ الْهَْدُي َمِحِلَّ ُُكْ َحِٰته يَْبلُ

ْن ِصَياٍم َاْو َصَدقٍَة َاْو نُُسٍك ۚ فَِاَذآ َاِمنَُْتْ     ۪ فََمْن تََمتََّع ِِبلُْعْمَرِة ِاَٰل  ْاِسٖه فَِفْديٌَة ِمٰ َ مِ  رَّ َِ َتيْ ٍم ِِف الَْحٰجِ الَْحٰجِ فََما اس ْ ْد فَِصَياُم ثَلهثَِة َاَّيَّ َّْم ََيِ َن الْهَْدِي ۚ فََمْن ل

َّْم يَُكْن َاْھُِلٗ َحاِْضِي الَْمْسِجِد الَْحَرامِ  ِِلَ ِلَمْن ل ٌة ََكِمََلٌ ۭ ذه ْبَعٍة ِاَذا َرَجْعَُتْ   ِۭتِْلَ َعَّشَ َ َشدِ َوس َ َ َواعْلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله    ٠١١يُْد الِْعَقاِب     ۭ َوات

ہاں اگر تم روک لئے جاؤ تو جو قربانی ( ۱)حج اور عمرے کو ہللا تعاٰلی کے لئے پورا کرو 

اور سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے ( ۴)میسر ہو اسے کر ڈالو 

کی وجہ سے سر منڈا  جس)ہو  البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف( ۲)

پس ( ٤)تو اس پر فدیہ ہے خواہ روزے رکھ لے خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے ( لے

جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے 

ھ جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے جسے طاقت نہ ہو تو وہ تین روزے حج کے دنوں میں رک

یہ پورے دس ہوگئے یہ حکم ان کے لئے ہے جو مسجد حرام کے ( ٢)ر سات واپسی پر لے او

 ہللا سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ہللا تعاٰلی سخت عذاب دینے واال! رہنے والے نہ ہوں لوگو

 ہے۔

یعنی حج اور عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اسکا پورا کرنا ضروری ہے چاہے نفلی  ۱۔۱٢٦

 (امیرالتفسیر)حج و عمرہ ہو 
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اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور  ۴۔۱٢٦ 

بکری گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حالل 

ح کیں ہو جاؤ جیسے نبی صلی ہللا علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہیں حدیبیہ میں قربانیاں ذب

اور آئندہ سال اس کی قضا دو جیسے نبی صلی ( فتح القدیر)تھیں اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے 

 ہجری میں دی۔ ۷ہجری والے عمرے کی قضا  ٦ہللا علیہ وسلم نے 

یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ  ۲۔۱٢٦ 

مسکینوں کو کھانا کھال دے یا ایک بکری ذبح  ٦شخص ضروری ہے حدیث کی رو سے ایسا 

 کر دے یا تین روزے رکھے۔

حج کی تین قسمیں ہیں۔ صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا حج اور عمرہ کی ایک  ٤۔۱٢٦ 

ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے 

 احرام کھولنا جائز نہیں۔

یعنی تمتع اور اس کی وجہ سے ہدیہ یا روزے رکھے اور یہ ان لوگوں کے لئے ہیں  ٢۔۱٢٦ 

جو مسجد احرام کے رہنے والے نہ ہوں مراد اس سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے 

 (ابن کثیر بحوالہ ابن جریر)والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطالق نہ ہو سکتا ہو۔ 

 
ٌت ۚ فََمْن فََرَض ِفْْيِنَّ الَْحجَّ فَََل َرفََث َوََل فُُسْوَق  َوََل ِجَداَل ِِف الَْحٰجِ ۭ َوَما تَْفَعلُوْ َالَْحجُّ َاْشهُ ْعلُْومه اِد ٌر مَّ ُدْوا فَِانَّ َخْْيَ الزَّ ُ    وَوتََزوَّ َّْعلَْمُه اّلٰله ا ِمْن َخْْيٍ ي

ُوِل اَْلَلَْباِب     ٓ َُّقْوِن َّيه ى ۡ َوات  ٠١١التَّْقوه

اس لئے جو شخص ان میں حج الزم کرلے وہ اپنی بیوی سے میل ( ۱)حج کے مہینے مقرر ہیں 

تم جو نیکی کرو گے ( ۱)مالپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے 

اس سے ہللا تعاٰلی باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ ہللا تعاٰلی 

 کرو۔ مجھ سے ڈرتے رہا! اور اے عقلمندو( ۴) ا ڈر ہےک

اور یہ ہیں شوال، ذیقعدہ اور ذوا لحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال  ۱۔۱٢۷

میں ہر وقت جائز ہے لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے اس لئے اسکا احرام حج 

 (ابن کثیر)کے مہینوں کے عالوہ باندھنا جائز نہیں۔ 

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور  ۴۔۱٢۷ 

فسْق و فجور سے بچا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب 

 اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔

 تقوٰی سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے بعض لوگ بغیر زاد راہ لئے حج کے لئے گھر ۲۔۱٢۷

سے نکل پڑتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ہللا پر توکل ہے ہللا نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار 

 دیا اور زاد راہ لینے کی تاکید کی۔

 
 َ ْن َعَرفهٍت فَاْذُكُروا اّلٰله ُُِٰكْ ۭ فَِاَذآ َافَْضَُتْ ِمٰ ب ْن رَّ ٌِ َاْن تَبْتَُغْوا فَْضًَل ِمٰ ْن قَْبِِلٖ لَِمَن ِعْنَد الَيَْس عَلَْيُُكْ ُجنَا ىُُكْ ۚ َوِاْن ُكْنَُتْ ِمٰ لَْمْشَعِر الَْحَراِم ۠ َواْذُكُرْوُه مََكَ َھده

ِْْٰيَ     اۗل  ٠١١الضَّ

جب تم عرفات سے لوٹو تو مسجد ( ۱)تم پر اپنے رب کا فضل تالش کرنے میں کوئی گناہ نہیں 

تمہیں ہدایت دی ہے، تم اس  ہ اس نےحرام کے پاس ذکر اٰلہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے ک

 سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔

فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے یعنی سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی  ۱۔۱٢۲

 حرج نہیں۔

ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب ۱٢۲۔ ۴

عرفات میں وقوف ہی حج ( )الحج عرفۃ)ے سے اہم رکن ہے جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہ
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یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی تین رکعات اور عشاء ( ہے

جمع کر کے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی مزدلفہ ہی ( قصر)کی دو رکعات 

ر الہی کی تاکید ہے یہاں رات کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے یہاں ذک

میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر ( اندھیرے)گذارنی ہے فجر کی نماز غلس 

 میں مشغول رہا جائے طلوع آفتاب کے بعد منی جایا جائے۔

 
َ غَُفوْ  َ  ِۭانَّ اّلٰله َتْغِفُروا اّلٰله ِحْْيٌ     ُُثَّ َاِفْيُضْوا ِمْن َحْيُث َافَاَض النَّاُس َواس ْ  ٠١١ٌر رَّ

اور ہللا تعاٰلی سے بخشش ( ۱)پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں 

 بخشنے واال مہربان ہے۔ طلب کرتے رہو یقیناً ہللا تعاٰلی

مذکورہ باال ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں پر وقوف کر کے واپس آنا  ۱۔۱٢٢

رم سے باہر ہے اس لئے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے ضروری ہے لیکن عرفات چونکہ ح

تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے جہاں سے سب لوگ لوٹ 

 کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ یعنی عرفات سے۔

 
َِبَۗءُُكْ َاوْ  َ َكِذْكرُُِكْ اه نَاِسَكُُكْ فَاْذُكُروا اّلٰله ِخَرِة ِمْن َخََلٍق    فَِاَذا قََضْيَُتْ مَّ نَْيا َوَما ََلٗ ِِف اَْله ِتنَا ِِف الُّ َّنَآ اه َُّقْوُل َرب  ١١١َاَشدَّ ِذْكًرا ۭ فَِمَن النَّاِس َمْن ي

پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو ہللا تعاٰلی کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر 

بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے ( ۱)کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 

 ں کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں۔رب ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگو

عرب کے لوگ فراغت کے بعد مٰنی میں میال لگاتے اور اپنے آباوجداد کے کارناموں کا  ۱۔۴۰۰

نے قربانی ذوی الحجہ کو کنکریاں مار ۱۰ذکر کرتے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جب تم 

کرنے، سر منڈانے، طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تین 

دن مٰنی میں قیام کرنا ہے وہاں خوب ہللا کا ذکر کرو کیونکہ جاہلیت میں تم اپنے آباوجداد کا 

 تذکرہ کیا کرتے تھے۔

 
نْيَ  ِتنَا ِِف الُّ َّنَآ اه َُّقْوُل َرب ْن ي ِقنَا عََذاَب النَّاِر  َوِمِْنُْم مَّ ِخَرِة َحَسـنًَة وَّ ِِف اَْله نًَة وَّ  ١١٠ا َحس َ

اور آخرت ( ۱)اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے 

 میں بھی بھالئی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔

ی دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی یعنی اعمال خیر کی توفیق، اہل ایمان دنیا میں بھ ۱۔۴۰۱

ہی توفیق طلب کرتے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کثرت سے یہ پڑھتے تھے۔ طواف کے دوران ہر 

چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں ان کے بجائے طواف کے وقت یہی دعا 

ْنیَا َحَسنَةً )پڑھی جائے۔  رکن یمانی اور حجراسود کے درمیان ( 403:ة۔ البقر4( َربَّنَآ ٰاتِنَا فِي الدُّ

 پڑھنا مسنون عمل ہے۔

 
ُ َْسِيُْع الِْحَساِب    ُبْوا ۭ َواّلٰله ا َكس َ مَّ َك لَهُْم نَِصيٌْب ٰمِ

ِٕ
ى
ۗ  ١١١ُاوله

 یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور ہللا تعاٰلی جلد حساب لینے واال ہے۔

 
َ ِِفْٓ  َر فَََلٓ ِاُْثَ عَلَْيِه   َواْذُكُروا اّلٰله َل ِِفْ يَْوَمْْيِ فَََلٓ ِاُْثَ عَلَْيِه ۚ َوَمْن ًَتَخَّ ٍت ۭ فََمْن تََعـجَّ ْعُدْوده ٍم مَّ ْوَن  َا َّيَّ َّشُ َُُّكْ ِالَْيِه َُتْ َ َواْعلَُمْوٓا َان َُّقوا اّلٰله ى ۭ َوات َّقه  ِلَمِن ات

١١١ 

دو دن کی جلدی کرنے ( ۱)میں کرو ( ایام تشریق)ام اور ہللا تعاٰلی کی یاد ان گنتی کے چند ای

یہ ( ۴)والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں 
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پرہیزگار کے لئے ہے اور ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اس کی طرف جمع 

 ؤ گے۔کئے جا

ذوالحجہ۔ ان میں ذکر الہی یعنی باآواز بلند  ۱۲اور  ۱۱،۱۴مراد ایام تشریق ہیں یعنی  ۱۔۴۰۲

جیسے کہ ایک کمزور حدیث کی )تکبیرات مسنون ہیں صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں 

بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ( بنیاد پر مشہور ہے

 ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ 

ُ اَکبَْر،) ِ اْلَحْمُدہ اَ ہلٰلٰ ُ اَکبَر َو ہلِلٰٰ ُ اَکبَر، ہللٰاٰ ، وہللٰاٰ ُ اَکبَر،ْ اَل اِٰلہَ ااِلَّ  ( ہللٰاٰ

اور  ۱۱)دن افضل ہیں لیکن اگر کوئی دو دن  ۲( جمرات کو کنکریاں مارنا)رمی جماد  ۴۔۴۰۲

 کنکریاں مار کر واپس آجائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔( ذوالحجہ ۱۴

 
َصاِم  َوِمَن النَّاِس َمنْ  ِٰ َ عَٰله َما ِِفْ قَلِْبٖه   َوُھَو َاَلُّ الْ نَْيا َويُْشهُِد اّلٰله وِة الُّ ُّْعِجُبَك قَْوَُلٗ ِِف الَْحيه  ١١١ي

بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر 

 الو ہےہللا کو گواہ کرتا ہے حاالنکہ دراصل وہ زبردست جھگڑ

بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریق ثقفی کے  ۱۔۴۰٤۔ (۱)

بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور 

 منکرین ہیں جن میں یہ مذموم اوصاف پائے جائیں جو کہ اس کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔

 
بُّ الَْفَساَد   َوِاَذا تََوٰٰله  ُ ََل ُُيِ َّْسَل ۭ َواّلٰله ى ِِف اَْلَْرِض ِلُيْفِسَد ِفْْيَا َوُُّيِِْلَ الَْحْرَث َوالن  ١١١َسعه

جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین پر فساد پھیالنے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی 

 کوشش میں لگا رہتا ہے اور ہللا تعاٰلی فساد کو ناپسند کرتا ہے۔

 
ُ ۭ َولَِبئَْس الِْمهَاُد   وَ  َّنَّ ُبٗه ََجَ ُة ِِبَْلُِْثِ فََحس ْ َ َاَخَذتُْه الِْعزَّ  ١١١ِاَذا ِقْيَل ََلُ اتَِّق اّلٰله

۔ (۱)اور جب اسے کہا جائے کہ ہللا سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے 

 ہے۔ ایسے کے لئے بس جہنم ہی ہے اور یقینًا وہ بدترین جگہ

 تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ عزت کے معنی غرور و انانیت ہیں۔ ۱۔۴۰٦

 
ُ َرُءْوفٌۢ ِِبلِْعَباِد    ِ ۭ َواّلٰله َّّْشِْي نَْفَسُه ابْـِتغَاَۗء َمْرَضاِت اّلٰله  ١١١َوِمَن النَّاِس َمْن ي

نی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ ہللا تعاٰلی کی رضامندی کی طلب میں اپ

  ہے۔اور ہللا تعاٰلی اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے واال( ۱)

یہ آیت کہتے ہیں حضرت صہیب رضی ہللا عنہ رومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ  ۱۔۴۰۷

جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے اسے ہم ساتھ نہیں 

یں گے حضرت صہیب رضی ہللا عنہ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین لے جانے د

لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب 

لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومنین ( فتح القدیر)نے نفع بخش تجارت کی دو مرتبہ فرمایا 

ابلے دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے کیونکہ اس متقین اور دنیا کے مق

قسم کی تمام آیات کے بارے میں لفظ عموم کا اعتبار ہوگا سبب نزول کے خصوص کا اعتبار 

برے کردار کا ایک ( جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا)نہیں کیا جائے گا۔ پس اخنس بن شریق 

گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا اور  نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے

صہیب رضی ہللا تعاٰلی عنہ خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہیں ہر اس شخص کے لیے جو ان 

 صفات خیر و کمال سے متصف ہو گا۔
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ِت ا َِّبُعْوا ُخُطوه ًَّة   َ۠وََل تَت َْلِ ََكۗف َمنُوا اْدُخلُْوا ِِف الٰسِ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِبْْيٌ   َّيه َّٗه لَُُكْ عَُدو  مُّ ِن ۭ ِان ْيطه  ١١١لش َّ

( ۱)ایمان والو اسالم میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو 

 ن ہے۔وہ تمہارا کھال دشم

اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسالم میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس طرح نہ کرو  ۱ا۔۴۰۲

ہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو دوسرے حکموں جو باتیں تم

کو نظر انداز کر دو اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسالم میں شامل کرنے کی 

کوشش مت کرو بلکہ صرف اسالم کو مکمل طور پر اپناؤ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی 

ولر ذہن کی تردید بھی جو اسالم کو مکمل طور پر اپنانے کے کر دی گئی اور آجکل کے سیک

لئے تیار نہیں بلکہ دین کو عبادت یعنی مساجد تک محدود کرنا اور سیاست اور ایوان حکومت 

سے دین کو نکال دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو رسوم و رواج 

کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے اور عالقائی ثقافت و روایات کو پسند 

جیسے مرگ اور شادی بیاہ کی کی مسرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور دیگر رواج وغیرہ اور یہ کہا 

جارہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو جو تمہیں مذکورہ خالف اسالم باتوں کے 

پر خوش نما غالف چڑھاتا اور بدعات کو لیے حسین فلسفے تراش کر پیش کرتا ہے برائیوں 

 بھی نیکی باور کراتا ہے تاکہ اس کے دام ہم رنگ زمین میں پھنسے رہو۔

 
َ َعزِْيٌز َحِكْْيٌ     نهُت فَاْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله ْنْۢ بَْعِد َما َجاَۗءْتُُكُ الَْبيِٰ  ١١١فَِاْن َزلَلَُْتْ ٰمِ

بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ ہللا تعاٰلی غلبہ واال اور  اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیل آجانے کے

 حکمت واال ہے

 
َكُة َوقُِِضَ اَْلَْمُر ۭ َواِ 

ِٕ
َن الَْغَماِم َوالَْملهۗى ُ ِِفْ ُظلٍَل ٰمِ ِتَْيُُم اّلٰله ْ ٓ َاْن َّيَّ ُمْوُر  َھْل يَْنُظُرْوَن ِاَلَّ ِ تُْرَجُع اَْلُ    ١٠١َٰل اّلٰله

نتظار ہے کہ ان کے پاس خود ہللا تعاٰلی بادل کے سائبانوں میں آجائے کیا لوگوں کو اس بات کا ا

دیا جائے، ہللا ہی کی طرف سے تمام کام لوٹائے ( ۱)اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا 

 ہیں۔ جاتے

یعنی کیا یہ ( ابن کثیر)جیسا کہ بعض تفسیری روایات میں ہے )یہ تو قیامت کا منظر ہے  ۱۔۴۱۰

ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہللا تعاٰلی فرشتوں کے  قیامت برپا

جلوے اور بادلوں کے سایہ میں ان کے سامنے آئیں اور فیصلہ چکائیں تب وہ ایمان الئیں گے۔ 

لیکن ایسا اسالم قابل قبول نہیں اس لئے قبول اسالم میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسالم قبول کر 

 نی آخرت سنوار لو۔کے اپ

 
ِ ِمْنْۢ بَْعِد َما ْل ِنْعَمَة اّلٰله َُّبٰدِ ِٰنٍَة  ۭ َوَمْن ي يَةٍۢ بَي ْن اه تَيْنهھُْم ِمٰ اِۗء يَْل َُكْ اه ٓ ِاْْسَ َ َشِديُْد الِْعقَاِب     َسْل بَِّنْ  ١٠٠َجاَۗءتُْه فَِانَّ اّلٰله

اور جو ( ۱)اں عطا فرمائیں بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانی

کہ ہللا ( ۴( )وہ جان لے)شخص ہللا تعاٰلی کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے 

  ہے۔تعاٰلی بھی سخت عذابوں واال

مثالً عصائے موسٰی جس کے ذریعے سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کیا سمندر سے  ۱۔۴۱۱

ے، بادلوں کا سایہ، من و سلوا کا نزول وغیرہ جو ہللا راستہ بنایا پتھر سے بارہ چشمے جاری کی

تعاٰلی کی قدرت اور ہمارے پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل تھے لیکن اس کے 

 باوجود انہوں نے احکام اٰلہی سے انکار کیا۔

 ا۔نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اپنای ۴۔۴۱۱ 
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ََّقْوا فَْوقَهُ ْيَن ات ِ َمنُْوا ۘ َواَّلَّ ْيَن اه ِ ُرْوَن ِمَن اَّلَّ َٰ نَْيا َويَْس وُة الُّ ْيَن َكَفُروا الَْحيه ِ ََّشاُۗء ِبغَْْيِ ِحَساٍب    ُزيَِٰن ِلَّلَّ ُ يَْرُزُق َمْن ي َمِة  ۭ َواّلٰله  ١٠١ْم يَْوَم الِْقيه

گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق  کافروں کے لئے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی

حاالنکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلٰی ہونگے، ہللا تعاٰلی جسے چاہتا ( ۱)کرتے ہیں 

 ۔(۴) ہے بےحساب روزی دیتا ہے

چونکہ مسلمان کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی جو دینوی آسائشوں اور سہولتوں سے  ۱۔۴۱۴

قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل ثروت کا ہر دور  محروم ھے اس لئے کافر یعنی

 شیوا رہا ہے۔ 

اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار مذاق اُڑاتے، اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے کہ  ۴۔۴۱۴

قیامت والے دن یہی فقراء اپنے تقوٰی کی بدولت بلند باال ہونگیں بےحساب روزی کا تعلق آخرت 

دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی ہللا تعاٰلی نے فقراء پر بھی  کے عالوہ

 فتوحات کے دروازے کھول دیئے۔ جن سے سامان دنیا اور رزق کی فروانی ہوگئی۔

 
ِيَْن َوُمنِْذِرْيَن  ۠ َوَاْنزَ  َ ُمبَّٰشِ ُ النَِّبْٰيٖ اِحَدًة    ۣ  فََبَعَث اّلٰله ًة وَّ َب ِِبلَْحٰقِ ِلَيْحُُكَ بَْْيَ النَّاِس ِفـْيَما اْختَلَُفْوا ِفْيِه  ۭ َوَما اْختَلََف ِفْيِه ِاَلَّ ََكَن النَّاُس ُامَّ َل َمَعهُُم اْلِكته

َمنُْوا لِ  ْيَن اه ِ ُ اَّلَّ نهُت بَْغيًۢـا بَيَِْنُْم ۚفَهََدى اّلٰله ْيَن ُاْوتُْوُه ِمْنْۢ بَْعِد َما َجاَۗءَْتُُم الَْبيِٰ ِ ْستَـِقْْيٍ   َما اْختَ اَّلَّ اٍط مُّ ََّشاُۗء ِاٰله ِِصَ ُ َُّيِْدْي َمْن ي ْذِنٖه ۭ َواّلٰله لَُفْوا ِفْيِه ِمَن الَْحٰقِ ِِبِ

١٠١ 

ہللا تعاٰلی نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے واال ( ۱)در اصل لوگ ایک ہی گروہ تھے 

لوگوں کے ہر اختالفی امر کا ، تاکہ بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں

فیصلہ ہو جائے۔ صرف ان ہی لوگوں نے جو اسے دیئے گئے تھے، اپنے پاس دالئل آچکنے 

اس لئے ہللا پاک نے ایمان ( ۴)کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختالف کیا 

تعاٰلی جس  ور ہللاا( ۲)والوں کی اس اختالف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی 

 کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔

یعنی توحید پر۔ یہ حضرت آدم علیہ السالم سے حضرت نوح علیہ السالم، یعنی دس  ۱۔۴۱۲

صدیوں تک لوگ توحید پر، جس کی تعلیم انبیاء دیتے رہے قائم رہے۔ آیت مفسرین صحابہ نے 

ن کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختالف فاختَلَفُْوا منسوخ مانا ہے یعنی اس کے بعد شیطا

پیدا ہوگیا اور شرک و ظاہر پرستی عام ہو گئی۔ پس ہللا تعاٰلی نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج 

ابن )دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختالف کا فیصلہ اور حق اور توحید قائم اور واضح کریں 

 (کثیر

ف کی وجہ سے ہوتا ہے اور انحراف کا منبع بغض اختالف ہمیشہ راہ حق سے انحرا ۴۔۴۱۲ 

اور عناد بنتا ہے امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا یہ امت اپنی اصل پر قائم اور 

اختالف کی شدت سے محفوظ رہی لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ 

ہی چال گیا، تا آنکہ اتحاد امت ایک ناممکن کھوال اس سے اختالف کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا 

 چیزیں بن کر رہ گیا ہے۔

مثالً اہل کتاب نے جمعہ میں اختالف کیا یہود نے ہفتہ کو اور نصارٰی نے اتوار کو اپنا  ۲۔۴۱۲ 

مقدس دن قرار دیا تو ہللا تعاٰلی نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ 

ٰی علیہ السالم کے بارے میں اختالف کیا یہود نے ان کو جھٹالیا اور ان انہوں نے حضرت عیس

کی والدہ حضرت مریم پر بہتان باندھا اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو ہللا کا بیٹا اور ہللا بنا 

دیا ہللا نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ ہللا 

ور اس کے فرمانروا بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السالم کے بارے میں بھی کے پیغمبر ا

انہوں نے اختالف کیا ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا مسلمانوں کو ہللا نے صحیح 
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تھے اور اس طرح کے کئی دیگر مسائل میں ہللا تعاٰلی نے اپنے ( حنیفاً ُمْسلِماً )بات بتالئی کہ وہ 

 نوں کو صراط مستقیم دکھائی۔فضل سے مسلما

 
َْتُُم الْبَ  ْيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلُُكْ ۭ َمس َّ ِ ثَُل اَّلَّ ِتُُكْ مَّ ا ََّيْ َ َاْم َحِسبَُْتْ َاْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ َمنُْوا َمَعٗه َمِته ن ْيَن اه ِ ُسْوُل َواَّلَّ اُۗء َوُزلْزِلُْوا َحِٰته يَُقْوَل الرَّ َّ ّْصُ ْاَساُۗء َوالْضَّ

ِ قَرِيٌْب    ِ  ۭ َاََلٓ ِانَّ نَّْصَ اّلٰله  ١٠١اّلٰله

کیا تم یہ گمان کئے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حاالنکہ اب تک تم پر وہ حاالت نہیں 

انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں ( ۱)آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے 

ر ان کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ ہللا کی مدد کب رسول اوتک جھنجھوڑے گئے کہ 

 آئے گی؟ سن رکھو کہ ہللا کی مدد قریب ہی ہے۔

ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف  ۱۔۴۱٤

شکایت قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے 

کی جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لئے یہ آیت بھی نازل ہوئی اور خود نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

نے بھی فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا 

اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا لیکن یہ ظلم اور تشدد ان کو ان کے 

اسالم کو ( یعنی)نہیں پھیر سکا پھر فرمایا ہللا کی قسم ہللا تعاٰلی اس معاملے کو مکمل  دین سے

 غا لب فرمائے گا۔

اور اہل ایمان کے لئے ہللا کی مدد یقینی ہے اس ( ہر آنے والی چیز قریب ہے)اس لیے  ۴۔۴۱٤ 

 لئے وہ قریب ہی ہے۔

 
لُْونََك َماَذا يُْنِفُقْوَن ڛ قُْل َمآ  ِبْيِل ۭ َوَما تَْفعَ يَْســـ  ِكْْيِ َواْبِن السَّ ى َوالَْمسه مه يِْن َواَْلَقَْرِبْْيَ َوالَْيته ْن َخْْيٍ فَِللَْواِلَ َ ِبٖه عَِلْْيٌ    َانَْفْقَُتْ ِمٰ لُْوا ِمْن َخْْيٍ فَِانَّ اّلٰله

١٠١ 

باپ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں 

اور تم ( ۱)کے لئے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے 

 م ہے۔جو کچھ بھالئی کرو گے ہللا تعاٰلی کو اس کا عل

بعض صحابہ کرام کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے اولین مصارف بیان کئے جا  ۱۔۴۱٢

کے مستحق ہیں۔ اس لئے معلوم ہوا کہ نفاق رہے ہیں یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون 

کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے زکوة سے متعلق نہیں کیونکہ ماں باپ پر زکوة کی رقم 

خرچ کرنی جائز نہیں ہے حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تالوت کر کے فرمایا مال 

چوبی تصویروں اور  خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ

دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا 

ناپسندیدہ اور اسراف ہے افسوس ہے کہ آج یہ مسرفانہ اور ناپسندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا 

 یں نہیں رہا۔اس طرح الزمی حصہ بن گئے کہ اس میں کراہت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں م

 
 ٓ َه َُُّكْ ۚ َوَع ُھَو َخْْيٌ ل ا وَّ ً ٓ َاْن تَْكَرُھْوا َشـْئَـــ  َه َُُّكْ ۚ َوَع ُ يَْعََلُ َوَانَُْتْ ََل تَْعلَُمْوَن    ُكِتَب عَلَْيُُكُ الِْقتَاُل َوُھَو ُكْرٌه ل َُُّكْ ۭ َواّلٰله ُھَو َْش  ل ا وَّ ً بُّْوا َشـْيــــــ  َاْن َُتِ

  ١٠١ 

جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو تم پر 

اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو، 

 ۔(۱)حاالنکہ وہ تمہارے لئے بری ہو حقیقی علم ہللا ہی کو ہے، تم محض بےخبر ہو 

ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہللا کے ہر حکم جہاد کے حکم کی  ۱۔۴۱٦

پر عمل کرو چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگوار ہی لگے اس لئے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو 
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صرف ہللا تعاٰلی جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لئے بہتری ہو جیسے 

اور غلبہ، عزت اور سر بلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے  جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح

اس کا نتیجہ ( یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھے رہنا)اسی طرح تم جس کو پسند کرو 

تمہارے لئے خطرناک ہو سکتا ہے یعنی دشمن تم پر غالب آجائے اور تمہیں ذلت و رسوائی کا 

 سامنا کرنا پڑے۔

 
لُْونََك َعِن ا ِ َوُكْفرٌۢ ِبٖه َوالَْمْسِجدِ يَْســـ  هِْر الَْحَراِم ِقتَاٍل ِفْيِه ۭ قُْل ِقتَاٌل ِفْيِه َكِبْْيٌ ۭ َوَصد  َعْن َسِبْيِل اّلٰله ِ ۚ َوالِْفْتنَُة لشَّ  الَْحَراِم ۤ َو ِاْخَراُج َاْھِِلٖ ِمنُْه اَْكََبُ ِعْنَد اّلٰله

َتَطاُعْوا  ۭ َوَمْن يَّْرتَِدْد ِمنُُْكْ َعْن ِديِْنٖه فَيَُمْت وَ اَْكََبُ ِمَن الَْقْتِل ۭ َوََل يََزالُْوَن يُقَ  ْوُُكْ َعْن ِديِْنُُكْ ِاِن اس ْ الُهُْم ِِف اتِلُْونَُُكْ َحِٰته يَُردُّ َك َحِبَطْت َاُْعَ
ِٕ
ى
ۗ ُھَو ََكِفٌر فَُاوله

ُب النَّاِر ۚ ُھْم ِفْْيَا  َك َاْْصه
ِٕ
ى
ۗ ِخَرِة  ۚ َوُاوله نَْيا َواَْله ْوَن   الُّ ِِلُ  ١٠١خه

لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیئے کہ ان 

میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے لیکن ہللا کی راہ سے روکنا اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد 

بھی حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، ہللا کے نزدیک اس سے 

یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے ( ۱)بڑا گناہ ہے فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے 

اور تم میں سے ( ۴)یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں 

جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور 

ب غارت ہوجائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہونگیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے آخروی س

 ۔(۲)

رجب، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ چار مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے  ۱۔۴۱۷

سمجھے جاتے تھے جن میں قتال اور جدال ناپسندیدہ تھا اسالم نے بھی ان کی حرمت کو برقرار 

 علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے رکھا نبی صلی ہللا

مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لئے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ 

نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے 

نہیں رکھتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقینا حرمت مہینے کی حرمت کا بھی خیال 

والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا یہ 

خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں یہ ہللا کے راستے سے اور مسجد حرام سے 

سلمانوں کو نکلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ عالوہ ازیں کفر لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے م

و شرک خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اس لئے اگر مسلمانوں سے ایک آدھ قتل حرمت والے 

مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلہ کرنے کے بجائے ان کو اپنا سیاہ نامہ بھی تو دیکھ 

 لینا چاہیئے۔

رتوں، سازشوں اور تمہیں مرتد کی کوشش سے باز آنے والے جب یہ لوگ اپنی شرا ۴۔۴۱۷ 

 نہیں تو پھر تم ان سے مقاتلہ کرنے میں شہر حرام کی وجہ سے کیوں رکے رہو۔

تو اس کی ( اگر وہ توبہ نہ کرے)جو دین اسالم سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے  ۲۔۴۱۷ 

سکی اُخروی سزا بیان کی جا رہی دنیاوی سزا قتل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اور اس آیت میں ا

ہے جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کئے گئے اعمال صالحہ بھی کفر کی وجہ سے 

کالعدم ہو جائیں گے اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے 

اظ سے واضح ہے کہ ہیں اسی طرح کفر سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تاہم قرآن کے الف

حبط اعمال اسی وقت ہوگاجب خاتمہ کفر پر ہوگا اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گا تو ایسا 

 نہیں ہوگا یعنی مرتد کی توبہ قبول ہے۔

 
َك يَْرُجْوَن َرْْحََت 

ِٕ
ى
ۗ ِ   ُاوله ُدْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله َ ْيَن َھاَجُرْوا َوَجه ِ َمنُْوا َواَّلَّ ْيَن اه ِ ِحْْيٌ     ِانَّ اَّلَّ ُ غَُفْوٌر رَّ ِ ۭ َواّلٰله  ١٠١اّلٰله
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البتہ ایمان النے والے، ہجرت کرنے والے، ہللا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت اٰلہی 

 کے امیدوار ہیں، ہللا تعاٰلی بہت بخشنے واال اور بہت مہربانی کرنے واال ہے۔

 
ۭ ِ ِِ ــْمِر َوالَْميْ َٰ لُْونََك َعِن الْ لُْونََك َما يَْســـ  َّْفِعهَِما ۭ َويَْســـ  َمنَاِفُع ِللنَّاِس ۡ َوِاثْـُمهَُمآ اَْكََبُ ِمْن ن َمآ ِاُْثٌ َكِبْْيٌ وَّ ُ قُْل ِفْْيِ ُ اّلٰله ِِلَ يُـَبِْيٰ َذا يُْنِفُقْوَن ڛ قُِل الَْعْفَو  ۭ َكذه

يهِت لََعلَُُّكْ تََتَفكَُّرْوَن        ١٠١لَُُكُ اَْله

راب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا لوگ آپ سے ش

اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے ( ۱)گناہ ہے 

ہے، آپ سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے ( ۴)بہت زیادہ 

ہللا تعاٰلی اسطرح سے اپنے احکام صاف صاف تمہارے لئے بیان  (۲)چیز حاجت سے زیادہ 

 سکو۔ فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ

 یہ گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے۔ ۱۔۴۱٢

فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے مثالً شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی اور مستعدی  ۴۔۴۱٢ 

اضافہ ہو جاتا ہے جس کے لئے اس کا  اور بعض ذہنوں میں تیزی آجاتی ہے جنسی قوت میں

استعمال عام ہوتا ہے اس طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوا میں بھی 

بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے لیکن یہ فائدے ان نقصانات کے 

کو ان سے پہنچتے  مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین

ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے اس طرح اس آیت میں شراب 

اور جوا کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا تاہم اس کے لیے تمہبند باندھ دی گئی ہے اس آیت سے 

ہ کچھ فائدے بھی ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہرچیز چاہے وہ کتنی ہی بری ہو کچھ ن

ہوتے ہیں۔ اور لوگ بعض فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دے لیتے ہیں دیکھنا یہ چاہیے 

کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے خاص طور پر دین و ایمان اور اخالق وکردار کے لحاظ 

ئدوں کی سے اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات ومفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیاوی فا

 خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔

اس معنی کے اعتبار سے یہ اخالقی ہدایت ہے یا پھر یہ حکم ابتدائے اسالم میں دیا گیا  ۲۔۴۱٢ 

جو ( فتح القدیر)جس پر فریضہ زکاة کے بعد عمل ضروری نہیں رہا تاہم افضل ضرور ہے 

رے۔ اسالم نے یقینا انفاق کی بڑی ترغیب نہ گز( گراں)آسان اور سہولت سے ہو اور دل پر شاق 

دی ہے لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو اپنے زیر کفالت افراد کی خبر گیری اور ان 

کی ضرویات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے دوسرے اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا 

 ت سوال دراز کرنا پڑ جائے۔ہے کہ کل کو تمہیں یا تمہارے اہم خاندان کو دوسروں کے آگے دس

 
اِلُطْوُھمْ  َّھُْم َخْْيٌ  َۭوِاْن َُّتَ ٌِ ل ي ۭ قُْل ِاْصََل مه لُْونََك َعِن الَْيته ِخَرِة   ۭ َويَْســـ  نَْيا َواَْله ُ ََلَْعنََتُُكْ  ِِف الُّ ُ يَْعََلُ الُْمْفِسَد ِمَن الُْمْصِلِح ۭ َولَْو َشاَۗء اّلٰله  ِانَّ  ۭفَِاْخَوانُُُكْ ۭ َواّلٰله

َ َعزِيٌْز َحِكْْيٌ      ١١١اّلٰله

آپ کہہ ( ۱)امور دینی اور دنیاوی کو۔ اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں 

دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں مال بھی لو تو وہ تمہارے 

 خوب جانتا ہے اور اگر ہللا چاہتا تو تمہیں مشقت یک کو ہللابھائی ہیں، بدنیت اور نیک نیت ہر ا

  ہے۔یقیناً ہللا تعاٰلی غلبہ واال اور حکمت واال( ۴)میں ڈال دیتا 

جب یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے لئے سزا کی دھمکی نازل ہوئی تو صحابہ  ۱۔۴۴۰

حتٰی کہ کھانے پینے کی  کرام رضی ہللا تعاٰلی عنہم ڈر گئے اور یتیموں کی ہرچیز الگ کر دی

کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی اس ڈر سے کہ کہیں 

 (ابن کثیر)ہم بھی اس سزا کے مستحق نہ قرار پا جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی 
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ت نہ یعنی تمہیں بغرض اصالح و بہتری بھی ان کا مال اپنے مال میں مالنے کی اجاز ۴۔۴۴۰ 

 دیتا۔

 
َبـْتُُكْ ۚ وَ  لَْو َاْْعَ ّْشَِكٍة وَّ ْن مُّ ْؤِمنٌَة َخْْيٌ ِمٰ ِت َحِٰته يُْؤِمنَّ  َۭوََلََمٌة مُّ لَْو َوََل تَْنِكُحوا الُْمّْشِكه ّْشٍِك وَّ ْن مُّ ْؤِمٌن َخْْيٌ ِمٰ ََل تُْنِكُحوا الُْمّْشِِكْْيَ َحِٰته يُْؤِمنُْوا ۭ َولََعْبٌد مُّ

َبُُكْ ۭ يهتِ  َاْْعَ ُ اه ْذِنٖه ۚ َويَُبْٰيِ ُ يَْدُعْوٓا ِاَٰل الَْجنَِّة َوالَْمْغِفَرِة ِِبِ َك يَْدُعْوَن ِاَٰل النَّاِر ښ َواّلٰله
ِٕ
ى
ۗ    ١١٠ٖه ِللنَّاِس لََعلَّهُْم يـَـَتَذكَُّرْوَن    ُاوله

ندار ایما( ۱)اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتیکہ وہ ایمان نہ الئیں تم نکاح نہ کرو 

لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور 

نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ الئیں، 

ایماندار غالم آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے، یہ لوگ جہنم کی طرف 

ہللا جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بالتا ہے وہ اپنی  ہیں اوربالتے 

 آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

( یہودی یا عیسائی)مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں ہیں اہل کتاب  ۱۔۴۴۱

مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ البتہ کسی 

کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا۔ تاہم حضرت عمر رضی ہللا عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں 

آیت میں اہل ایمان کو ایمان دار مردوں اور عورتوں سے ( ابن کثیر)سے نکاح کو ناپسند کیا 

مال کی بنیاد پر نکاح نکاح کی تاکید کی گئی ہے اور دین کو نظر انداز کر کے محض حسن وج

کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا جس طرح حدیث میں بھی نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے 

فرمایا کہ عورت سے چار وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے مال، حسب نسب، حسن وجمال یا دین 

علیہ اسی طرح آپ صلی ہللا ( صحیح بخاری)کی وجہ سے۔ تم دین دار عورت کا انتخاب کرو 

وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة 

 ۔(صحیح مسلم)الصالحۃ

 
َِٰساَۗء ِِف الَْمِحْيِض   َوََل تَْقَربُْوُھنَّ حَ  لُْونََك َعِن الَْمِحْيِض ۭ قُْل ُھَو َاًذى   فَاْعََتِلُوا الن َ ِٰته يَـْطهُْرَن ۚ َويَْســـ  ُ ۭ ِانَّ اّلٰله فَِاَذا تََطهَّْرَن فَْاتُْوُھنَّ ِمْن َحْيُث َاَمَرُُكُ اّلٰله

بُّ الُْمَتَطهِٰرِْيَن    اِبْْيَ َوُُيِ وَّ بُّ التَـّ  ١١١ُُيِ

آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں 

نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ  وہ پاک اور جب تک( ۱)عورتوں سے الگ رہو 

ہللا توبہ کرنے ( ۴)پاک ہوجائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے ہللا نے تمہیں اجازت دی ہے 

 ا ہے۔والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرمات

بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے  ۱۔۴۴۴

عض دفعہ عادت کے خالف بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں اور ب

جس کا حکم حیض سے مختلف ہے حیض کے ایام میں عورت کو نماز معاف ہے اور روزے 

رکھنے ممنوع ہیں، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ مردوں کے لئے صرف ہم 

ہے اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا  بستری سے منع کیا ہے البتہ بوس و کنار جائز

 اور دیگر کام کر سکتی ہے۔

جہاں سے اجازت ہے یعنی شرم گاہ سے۔ کیونکہ حالت حیض میں بھی اسی سے روکا  ۴۔۴۴۴

( فرج، شرم گاہ)گیا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب 

۔ اس سے یہ استدالل کیا گیا عورت کی دبر کا استعمال کی اجازت ہے نہ کہ کسی اور حصے کی

 حرام ہے جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔

 
َ َواْعلَ  َُّقوا اّلٰله نُْفِسُُكْ ۭ َوات ُمْوا َِلَ َُُّكْ ۠ فَْاتُْوا َحْرثَُُكْ َاّٰنه ِشئَُْتْ ۡ َوقَٰدِ له ِنَساُۗؤُُكْ َحْرٌث ل ِ الُْمْؤِمِنْْيَ   ُمْوٓا َانَُُّكْ مُّ  ١١١ُقْوُه   َۭوبَّٰشِ
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نیک )آؤ اور اپنے لئے ( ۱)تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو 

آگے بھیجو اور ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ( اعمال

 یجئے۔ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری د

یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر مباشرت کی جائے تو بچہ  ۱۔۴۴۲

یا ( چت لٹا کر)بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تردید میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو 

یا کروٹ پر، جس طرح چاہو، جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر ( پیٹ کے بل)پیچھے سے 

جس طرح )فرج ہی استعمال ہو۔ بعض لوگ اس سے یہ دلیل کرتے ہیں  صورت میں عورت کی

میں تو دبر بھی آجاتی ہے، لہذا دبر کا استعمال بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب ( چاہو

قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعمال 

ھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور یہ کھیتی صرف فرج ہے نہ کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اپنی ک

کہ دبر۔ بہرحال یہ غیر فطری فعل ہے۔ ایسے شخص کو جو اپنی عورت کی دبر استعمال کرتا 

 (بحوالہ ابن کثیر و فتح القدیر)ہے ملعون قرار دیا گیا ہے 

 
ْوا َيَْماِنُُكْ َاْن تَََبُّ َ ُعْرَضًة َِلٰ َعلُوا اّلٰله ْيٌع عَِلْْيٌ     َوََل َّتْ ُ ََسِ  ١١١َوتَـتَُّقْوا َوتُْصِلُحْوا بَْْيَ النَّاِس ۭ َواّلٰله

نشانہ نہ بناؤ کہ بھالئی اور پرہیزگاری اور لوگوں ( اس طرح)اور ہللا تعاٰلی کو اپنی قسموں کا 

  ہے۔اور ہللا تعاٰلی سننے واال اور جاننے واال( ۱)کے درمیان کی اصالح کو چھوڑ بیٹھو 

یعنی غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ فالں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا فالں  ۱۔۴۴٤

سے نہیں بولوں گا فالں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لئے حدیث 

کفارہ قسم کے لئے )میں کہا گیا ہے اگر کھا لو تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو 

ُ بِاللَّْغِو فِْيٓ اَْیَمانُِكْم َوٰلِكْن یَُّؤاِخُذُكْم بَِما َعقَّْدتُُّم ااْلَْیَماَن اَل یُ )دیکھئے  فََكفَّاَرتُٗهٓ اِْطَعاُم َعَشَرِة  ۘ  َؤاِخُذُكُم ہللٰاٰ

ْم یَِجْد فَِصیَاُم ثَٰلثَِة اَیَّاٍم  فََمْن لَّ  ۘ  َمٰسِكْیَن ِمْن اَْوَسِط َما تُْطِعُمْوَن اَْھلِْیُكْم اَْو ِكْسَوتُھُْم اَْو تَْحِرْیُر َرقَبٍَة  

ا اَْیَمانَُكْم  ۘ  ٰذلَِك َكفَّاَرةُ اَْیَمانُِكْم اَِذا َحلَْفتُْم  ۘ   ُ لَُكْم ٰاٰیتِِه لََعلَُّكْم تَْشُكُرْوَن   ۘ  َواْحفَظُْوٓ ( 48َكٰذلَِك یُبَیُِّن ہللٰاٰ

 (48:۔المائدہ5

 
 ٓ َّْغِو ِِفْ ُ ِِبلل ُ غَُفْوٌر َحِلْْيٌ   ََل يَُؤاِخُذُُكُ اّلٰله َُّؤاِخُذُُكْ ِبَما َكَسبَْت قُلُْوبُُُكْ ۭ َواّلٰله  ١١١َايَْماِنُُكْ َولهِكْن ي

ہاں اس کی پکڑ اس چیز ( ۱)ہللا تعاٰلی تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں 

 ہے۔ پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، ہللا تعاٰلی بخشنے واال اور بردبار

یعنی جو غیر ارادے اور عادت کے طور پر ہوں البتہ عمالً جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ  ۱۔۴۴٢

 ہے۔

 
ِحْْيٌ  َ غَُفْوٌر رَّ ُّ ُُّ َاْربََعِة َاْشهٍُر ۚ فَِاْن فَاُۗءْو فَِانَّ اّلٰله ْم تََرب ِ

ِٕ
َِٰسإِۗى ْيَن يُْؤلُْوَن ِمْن ن ِ  ١١١    ِلَّلَّ

( ۱)قسمیں کھائیں، ان کی چار مہینے کی مدت ( ق نہ رکھنے کیتعل)جو لوگ اپنی بیویوں سے 

 ن ہے۔ہے پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو ہللا تعاٰلی بھی بخشنے واال مہربا

یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے ایک مہینہ یا دو مہینے تعلق نہیں  ۱۔۴۴٦

ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہاں اگر مدت  رکھوں گا پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا

پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا کفارہ قسم ادا کرنا پڑے گا اور اگر چار مہینے سے 

زیادہ مدت کے لئے یا مدت مقرر کئے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لئے 

تو بیوی سے تعلق قائم کرلیں یا  مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ چار مہینے گزرنے کے بعد یا

پھر اسے طالق دے دیں پہلی صورت میں اسے کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا اگر دونوں میں سے 

کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اسکو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار 
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پر ظلم نہ ہو۔ کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طالق دے تاکہ عورت 

 (ابن کثیر)

 
ْيٌع عَِلْْيٌ     َ ََسِ ََلَق فَِانَّ اّلٰله  ١١١َوِاْن َعَزُموا الطَّ

 تو ہللا تعاٰلی سننے واال جاننے واال ہے( ۱)اور اگر طالق کا ہی قصد کرلیں 

ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ چار مہینے گزرتے ہی از خود طالق واقع نہیں ہو گی  ۱۔۴۴۷

ہ بعض علماء کا مسلک ہے۔ بلکہ خاوند کے طالق دینے سے طالق ہو گی جس پر جیسا ک)

 عدالت بھی اسے مجبور کرے گی جیسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔

 
 ُ لُّ لَهُنَّ َاْن يَّْكُتْمَن َما َخلََق اّلٰله ٍء ۭ َوََل َُيِ نُْفِسهِنَّ ثَلهثََة قُُرْوۗ َّْصَن ِِبَ ب ُت يَََتَ ِھنَّ ِِفْ ِِفْٓ  َوالُْمَطلَّقه ِخِر َۭوبُُعْولََُتُنَّ َاَحقُّ ِبَرٰدِ ِ َوالَْيْوِم اَْله  َاْرَحاِمهِنَّ ِاْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ ِِبّلٰله

ْي عَلَْْيِنَّ ِِبلَْمْعُرْوِف ۠ َوِللٰرَِجاِل عَلَْْيِنَّ َدَرجَ  ِ ِِلَ ِاْن َاَراُدْوٓا ِاْصََلًحا ۭ َولَهُنَّ ِمثُْل اَّلَّ ُ ذه    ١١١ َعزِْيٌز َحِكْْيٌ   ٌة   ۭ َواّلٰله

انہیں حالل نہیں کہ ہللا نے ان ( ۱)طالق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں 

اگر انہیں ہللا تعاٰلی پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ( ۴)کے رحم میں جو پیدا کیا ہو چھپائیں 

ر ہیں اگر ان کا ارادہ اصالح کا ہو رے حقداان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پو

( ٤)اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ ( ۲)

  ہے۔ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے ہللا تعاٰلی غالب ہے حکمت واال

کی کیونکہ حمل والی عورت )اس سے وہ متعلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو  ۱۔۴۴۲

کیونکہ اس کی )جسے دخول سے قبل طالق مل گئی ہو وہ بھی نہ ہو ( مدت وضع حمل تک ہے

جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو کیونکہ ان کی عدت تین مہینے ہے گویا ( کوئی عدت ہی نہیں

مذکورہ عورتوں کے عالوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی تین طہر 

ار کے وہ دوسری شادی کرنے کی مجاز ہے سلف نے قروء کے دونوں یا تین حیض عدت گز

 ( ابن کثیر فتح القدیر)ہی معنی صحیح قرار دئیے ہیں اس لئے دونوں کی گنجائش ہے 

اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں حیض نہ چھپائیں مثالً کہے کہ طالق کے  ۴۔۴۴۲

اگر وہ رجوع )ی طرف رجوع کرنا ہو بعد مجھے ایک دو حیض آئے ہیں مقصد پہلے خاوند ک

۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں کیونکہ نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب (کرنا چاہتا ہو

 دوسرے خاوند کی طرف ہو جائے گا اور یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔

رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع  ۲۔۴۴۲

 کا پورا حق حاصل ہے عورت کے ولی کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ کرنے

دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں جن کو پورا کرنے کے دونوں  ٤۔۴۴۲ 

شرعاً پابند ہیں تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے مثال فطری قوتوں میں جہاد 

ونے میں قوامیت اور حاکمیت میں اور اختیار طالق و رجوع کی اجازت ہے میراث کے دوگنا ہ

 میں۔( وغیرہ)

 
 ٓ ا ُخُذْوا ِممَّ لُّ لَُُكْ َاْن ًَتْ ْحَساٍن ۭ َوََل َُيِ ِيْحٌۢ ِِبِ ِْ َ تهِن ۠ فَِاْمَساكٌۢ ِبَمْعُرْوٍف َاْو ت ََلُق َمرَّ يُ َالطَّ َافَآ َاَلَّ ٓ َاْن ُيَّ ا ِاَلَّ ً تَيُْتُمْوُھنَّ َشـْئَـــ  ِ ۭ فَِاْن ِخْفَُتْ َاَلَّ يُِقْيَما  اه ِقْيَما ُحُدْوَد اّلٰله

 َّ ِ فَََلتَْعَتُدْوَھا  ۚ َوَمْن ي َِ عَلَْيھَِما ِفـْيَما افْتََدْت ِبٖه ۭ ِتِْلَ ُحُدْوُد اّلٰله ِ   فَََلُجنَا ِلُمْوَن   ُحُدْوَد اّلٰله َك ُھُم الٰظه
ِٕ
ى
ۗ ِ فَُاوله  ١١١َتَعدَّ ُحُدْوَد اّلٰله

( ۲)یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ( ۴)ہیں پھر یا تو اچھائی سے روکنا ( ۱)القیں دو مرتبہ یہ ط

اور تمہیں حالل نہیں تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ 

ی ہللا ک دونوں کو ہللا کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو اس لئے اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں

حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے، اس پر دونوں پر 
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یہ ہللا کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہیں بڑھنا اور جو لوگ ہللا کی حدوں ( ٤)گناہ نہیں 

 ہیں۔ سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم

حاصل ہے وہ دو مرتبہ  عدت کے اندر رجوع کا حق)یعنی وہ طالق جس میں خاوند کو  ۱۔۴۴٢

ہے پہلی مرتبہ طالق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طالق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے 

تیسری مرتبہ طالق دینے کے بعد رجع کی اجازت نہیں زمانہ جاہلیت میں یہ حق طالق و رجوع 

علماء  غیر محدود تھا جس سے عورتوں پر بڑا بوجھ تھا ۔ نیز معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے

 ایک مجلس کی تین طالقوں کے واقع ہونے ہی کا فتوٰی دیتے ہیں۔

 یعنی رجوع کر کے اچھے طریقے سے بسانا۔ ۴۔۴۴٢ 

 یعنی تیسری مرتبہ طالق دے کر۔ ۲۔۴۴٢

اس میں خلع کا بیان ہے یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس  ٤۔۴۴٢

مہر واپس لے سکتا ہے خاوند اگر علیحدگی قبول صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا 

کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طالق دینے کا حکم دے گی اور اگر وہ اسے نہ مانے 

تو علت نکاح فسخ کر دے گی گویا خلع بزریعہ طالق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی 

عورت ( ۔ فتح القدیر]نسائی والحاکم ابو داؤد، ترمذی،)دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے 

کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی 

معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طالق کامطالبہ نہ کرے اگر ایسا کرے گی تو نبی 

کہ وہ جنت کی صلی ہللا علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لئے یہ سخت وعید بیان فرمائی 

 (ابن کثیر وغیرہ)خوشبو تک نہیں پائیں گیں۔ 

 
َِ عَلَْيھِمَ  ٗه ۭ فَِاْن َطلََّقھَا فَََلُجنَا لُّ ََلٗ ِمْنْۢ بَْعُد َحّٰته تَْنِكَح َزْوًجا غَْْيَ ِ ۭ َوتِ فَِاْن َطلََّقھَا فَََل ََتِ ُِّقْيَما ُحُدْوَد اّلٰله اَجَعآ ِاْن َظنَّآ َاْن ي َََّتَ ِ يَُبِيٰنُھَا آ َاْن ي ِْلَ ُحُدْوُد اّلٰله

َّْعلَُمْوَن     ١١١ِلَقْوٍم ي

طالق دے دے تو اب اس کے لئے حالل نہیں جب تک کہ وہ ( تیسری بار)پھر اگر اس کو 

عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طالق دے دے تو ان دونوں 

بشرطیکہ جان لیں کہ ہللا کی حدوں کو قائم رکھ ( ۱)کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، 

 ا ہے۔سکیں گے، یہ ہللا تعاٰلی کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لئے بیان فرما رہ

اس طالق سے تیسری طالق مراد ہے یعنی تیسری طالق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کرسکتا 

ور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے ہے اور نہ نکاح البتہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے ا

اسے طالق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس سے نکاح جائز ہے لیکن اس کے لئے 

جو حاللہ کا طریقہ رائج ہے یہ لعنتی فعل ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے حاللہ کرنے والے 

ح نکاح نہیں ہے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے حاللہ کی غرض سے کیا گیا نکا

 زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لئے حالل نہیں ہو گی۔

 
ُحْوُھنَّ ِبَمْعُرْوٍف َوََل  َّ َوِاَذا َطلَّْقَُتُ الِنَٰساَۗء فََبلَْغَن َاَجلَھُنَّ فََاْمِسُكْوُھنَّ ِبَمْعُرْوٍف َاْو َْسِٰ َِٰتْعَتُدْوا ۚ َوَمْن ي اًرا ل ِِلَ فََقْد َظََلَ نَْفَسٗه   ۭ َوََل تُْمِسُكْوُھنَّ ِْضَ ْفَعْل ذه

َن اْلِكتهِب وَ  ِ عَلَْيُُكْ َوَمآ َاْنَزَل عَلَْيُُكْ ِمٰ ِ ُھُزًوا ۡ َواْذُكُرْوا ِنْعَمَت اّلٰله يهِت اّلٰله ِٰ تَتَِّخُذْوٓا اه ُُ َ ِب َ َواْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله ٍء عَِلْْيٌ     الِْحْْكَِة يَِعُظُُكْ ِبٖه ۭ َوات ََشْ

  ١١٠ 

جب تم عورتوں کو طالق دو وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا 

اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے ( ۱)بھالئی کے ساتھ الگ کر دو 

کام کو ہنسی کھیل  کے احلئے نہ روکو جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تم ہللا

بناؤ اور ہللا کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل ( ۴)نہ 
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فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی۔ اور ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہا کرو 

 ا ہے۔اور جان رکھو کہ ہللا تعاٰلی ہرچیز کو جانت

یا گیا تھا کہ دو طالق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے اس آیت میں بتال( الطالق مرتن) ۱۔۴۲۱

میں کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد نہیں اس 

 لئے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کے بظاہر ہے۔

تے بعض لوگ مذاق میں طالق دے دیتے یا نکاح کر لیتے یا آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر کہ ۴۔۱۲۴ 

ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا ہللا نے اسے آیات اٰلہی سے استہزاء قرار دیا جس سے مقصود اس 

سے روکنا ہے اس لئے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکورہ 

ے کام کرے گا تو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور مذاق کی طالق یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائ

 (تفسیر ابن کثیر)گی 

 
َّْنِكْحَن َاْزَواََجُنَّ ِاَذا تََراَضْوا َِٰساَۗء فََبلَْغَن َاَجلَهُنَّ فَََل تَْعُضلُْوُھنَّ َاْن ي ِ َوالَْيْوِم  َوِاَذا َطلَّْقَُتُ الن ِِلَ يُْوَعظُ ِبٖه َمْن ََكَن ِمنُُْكْ يُْؤِمُن ِِبّلٰله بَيَِْنُْم ِِبلَْمْعُرْوِف ۭ ذه

خِ  ُ يَْعََلُ َوَانَُْتْ ََل تَْعلَُمْوَن   اَْله ِلُُكْ َاْزٰكه لَُُكْ َوَاْطهَُر ۭ َواّلٰله  ١١١ِر ۭ ذه

اور جب تم اپنی عورتوں کو طالق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں 

یہ ( ۱)سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں 

یت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے ہللا تعاٰلی پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو نص

 اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ ہللا تعاٰلی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اس میں مطلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ عدت گزرنے  ۱۔۴۲۴

اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ ( پہلی یا دوسری طالق کے بعد)کے بعد 

نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا 

تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا جس پر یہ آیت اتری، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ 

نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے نکاح کے لئے ولی کی اجازت اور رضامندی  عورت اپنا نکاح

ضروری ہے۔ تب ہی تو ہللا تعاٰلی نے ولیوں کو اپنا حق والیت غلط طریقے سے استعمال کرنے 

سے روکا ہے۔ اس کی مزید تائید حدیث نبوی صلی ہللا علیہ وسلم سے ہوتی ہے، جس عورت 

لیا، پس اس کا نکاح باطل ہے، اسکا نکاح باطل ہے، نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر 

ان احادیث کو عالمہ انور شاہ کشمیری نے بھی دیگر ( حوالہ مذکور)اسکا نکاح باطل ہے۔ 

دوسری بات یہ ( کتاب النکاح٤محدثین کی طرح صحیح اور احسن تسلیم کیا ہے۔ فیض الباری ج

رنے کی اجازت نہیں بلکہ ان کے معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر ک

لئے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ملحوظ رکھیں اگر ولی عورت کی 

رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت 

نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی 

اصل کی جائے کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے ح

میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق والیت سے محروم کر کے ولی 

 ابعد کے ذریعے سے یا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی۔

 
ُت يُْرِضْعَن  َضاعََة   ۭ َوعََٰل الَْمْولُْوِد ََلٗ ِرْزقُهُنَّ وَ َوالَْواِله َِتَّ الرَّ ُـّ ِكْسَوَُتُنَّ ِِبلَْمْعُرْوِف  ۭ ََل تَُُكَُّف نَْفٌس ِاَلَّ ُوْسَعهَا ۚ ََل َاْوََلَدُھنَّ َحْولَْْيِ ََكِملَْْيِ ِلَمْن َاَراَد َاْن ي

َھا َوََل َمْولُْوٌد َلَّٗ  ةٌۢ ِبَوَلِ َِ تَُضاۗرَّ َواِلَ ِْنَُما َوتََشاُوٍر فَََل ُجنَا ِِلَ ۚ فَِاْن َاَراَدا ِفَصاًَل َعْن تََراٍض ِمٰ ٖه  ۤ َوعََٰل الَْواِرِث ِمثُْل ذه ْ َاْن  ِبَوَلِ َما  ۭ َوِاْن َاَرْدُتُّ  عَلَْْيِ

تَيَُْتْ  آ اه َّْمَُتْ مَّ َِ عَلَْيُُكْ ِاَذا َسل ِضُعْوٓا َاْوََلَدُُكْ فَََل ُجنَا َ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْْيٌ   تَْسََتْ َ َواْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله  ١١١ِِبلَْمْعُرْوِف ۭ َوات

مائیں اپنی اوالد کو دو سال کامل دودھ پالئیں جن کا ارادہ دودھ پالنے کی مدت بالکل پوری 

دستور کے مطابق  اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو( ۱)کرنے کا ہو 
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ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو ماں کو اس بچے کی وجہ ( ۴)ہو 

وارث پر بھی اسی ( ۲)سے یا باپ کو اس کی اوالد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے 

اپنی رضامندی سے باہمی مشورے سے ( یعنی ماں باپ)جیسی ذمہ داری ہے، پھر اگر دونوں 

نا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ دھ چھڑادو

ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ ہللا تعاٰلی تمہارے اعمال ( ٤)ان کے حوالے کر دو 

 ا ہے۔کی دیکھ بھال کر رہ

مدت رضاعت  اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے جو ۱۔۴۲۲

پوری کرنی چاہے تو وہ دو سال پورے دودھ پالئے ان الفاظ سے کم مدت دودھ پالنے کی بھی 

گنجائش نکلتی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ دو سال ہے، جیسا 

 کہ ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی ہللا عنہا سے مرفوًعا روایت ہے۔

صورت میں شیرخوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ طالق ہو جانے کی  ۴۔۴۲۲

ہمارے معاشرے میں بڑا پچیدہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شریعت سے انحراف ہے۔ اگر 

حکم اٰلہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق عورت کے روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو جس 

 ی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔طرح کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے تو نہایت آسان

ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثاًل ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، مگر مامتا  ۲۔۴۲۲ 

کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے یا یہ کہ بغیر خرچ کے 

نچانے سے مراد یہ ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پالنے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پہ

ہے کہ ماں دودھ پالنے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے مالی مطالبہ 

 کرے۔

باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی  ٤۔۴۲۲ 

ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو نہ بچے کی پرورش 

 اور نگہداشت متاثر ہو۔

یہ ماں کے عالوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے بشرطیکہ اس کا  ٢۔۴۲۲

 معاوضہ دستور کے مطابق ادا کر دیا جائے۔

 
َعّْشً  نُْفِسهِنَّ َاْربََعَة َاْشهٍُر وَّ َّْصَن ِِبَ ب َََّتَ ْيَن يَُتَوفَّْوَن ِمنُُْكْ َويََذُرْوَن َاْزَواًجا ي ِ ُ َواَّلَّ ٓ َانُْفِسهِنَّ ِِبلَْمْعُرْوِف ۭ َواّلٰله َِ عَلَْيُُكْ ِفْيَما فََعلَْن ِِفْ ا ۚ فَِاَذا بَلَْغَن َاَجلَهُنَّ فَََل ُجنَا

 ١١١ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْْيٌ  

تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے 

پھر جب مدت ختم کرلیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لئے ( ۱)میں رکھیں  اور دس دن عدت

 ر ہے۔اور ہللا تعاٰلی تمہارے عمل سے خبردا( ۴)کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں 

یہ عدت وفات ہر عورت کے لئے ہے چاہے گھر میں رہے یا گھر کے باہر جوان ہو یا  ۱۔۴۲٤

متشٰنی ہے کیونکہ اسکی مدت عدت وضع حمل ہے اس بوڑھی۔ البتہ اس سے حاملہ عورت 

اور خاوند کے ( حٰتی کہ سرمہ لگانے کی بھی)عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی 

مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ وہ مطلقہ جو دوبارہ نکاح کرنا 

وہ مطلقہ جس سے رجوع نہ ہو چاہے اس کے لئے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں ہے 

 سکے اس میں اختالف ہے بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہیں۔

یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اولیاء اس کی اجازت و  ۴۔۴۲٤

مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں اس لئے تم پر 

کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی کو برا ( ے والیوںاے عورت ک)بھی 
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سمجھنا چاہئے نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہئے۔ جیسا کہ ہندؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے 

 میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔

 
َِٰساِۗء َاوْ  ْضَُتْ ِبٖه ِمْن ِخْطَبِة الن َِ عَلَْيُُكْ ِفـْيَما َعرَّ ٓ  َوََل ُجنَا ا ِاَلَّ َتْذُكُرْوَِنُنَّ َولهِكْن َلَّ تَُواِعُدْوُھنَّ ِْسًّ ُ َانَُُّكْ س َ ٓ َانُْفِسُُكْ ۭ عََِلَ اّلٰله ْعُرْوفًا اَْكنَنَُْتْ ِِفْ َاْن تَُقْولُْوا قَْوًَل مَّ

ُب َاَجَِلٗ  َۭواْعلَُمْوٓا  ََ اْلِكته َ غَُفْوٌر َحِلْْيٌ   ڛ َوََل تَْعزُِمْوا ُعْقَدَة الِنََٰكِِ َحّٰته يَْبلُ ٓ َانُْفِسُُكْ فَاْحَذُرْوُه  ۚ َواعْلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله َ يَْعََلُ َما ِِفْ    ١١١َانَّ اّلٰله

تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارةً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو، یا اپنے دل میں 

کو یاد کرو گے، لیکن ان سے پوشیدہ  پوشیدہ ارادہ کرو ہللا تعاٰلی کو علم ہے کہ تم ضرور ان

اور عقد نکاح جب تک ( ۴)ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بوال کرو ( ۱)وعدے نہ کر لو 

عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو، جان رکھو کہ ہللا تعاٰلی تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم 

رکھو کہ ہللا تعاٰلی بخشش اور حلم ھی جان رکھتا ہے تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ ب

 واال ہے۔

یہ بیوہ یا وہ عورت جس کو تین طالق مل چکی ہوں ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت  ۱۔۴۲٢

مثالً میرا ارادہ شادی کرنے )کے دوران ان سے اشارے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو 

کن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور لی( کا ہے یا میں نیک عورت کی تالش میں ہوں وغیرہ

نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے ایک یا دو 

طالقیں دی ہیں اس کو عدت کے اندر اشارے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ممکن ہے 

 خاوند رجوع ہی کر لے۔

ا حکم پہلے دیا گیا ہے مثالً میں تیرے اس سے مراد وہی تعریض و کنایہ ہے جس ک ۴۔۴۲٢

معاملے میں رغبت رکھتا ہوں یا ولی سے کہے کہ اس کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل 

 مجھے اطالع ضرور کرنا وغیرہ 

 (ابن کثیر)

 
ْوُھنَّ َاْو تَْفرُِضْوا لَھُنَّ  َِ عَلَْيُُكْ ِاْن َطلَّْقَُتُ النَِٰساَۗء َمالَْم تََمسُّ َمِتُٰعْوُھنَّ ۚ عََٰل الُْمْوِسعِ قََدُرٗه َوعََٰل الُْمْقَِتِ قََدُرٗه  ۚ َمتَاعًۢا ِِبلَْمْعُرْوِف ۚ َحقًّ ََلُجنَا ا عََٰل فَرِيَْضًة  ښ وَّ

 ١١١الُْمْحِسـِنْْيَ   

اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کئے طالق دے دو تو بھی تم پر کوئی 

انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوش حال اپنے انداز سے اور تنگدست اپنی طاقت کے  گناہ نہیں، ہاں

 ۔(۱)مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے بھالئی کرنے والوں پر یہ الزم ہے 

یہ اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے  ۱۔۴۲٦

تو انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو یہ فائدہ ہر شخص ہم بستری کے بغیر طالق دے دی 

کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے خوش حال اپنی حیثیت اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق 

دے تاہم محسنین کے لیے ہے یہ ضروری نہیں۔ اس متعہ کی تعیین بھی کی گئی ہے کسی نے 

د سوٹ وغیرہ بہرحال یہ تعیین شریعت درہم کسی نے کہا ایک یا چن ۲۰۰کہا خادم کسی نے کہا 

کی طرف سے نہیں ہے ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور حکم ہے اس 

میں بھی اختالف ہے کہ یہ متعہ طالق ہر قسم کی طالق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے یا 

ض اور آیات خاص اسی عورت کی بابت حکم ہے جو اس آیت میں مذکور ہے قرآن کریم کی بع

سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کی طالق یافتہ عورت کے لیے ہے وہللا اعلم۔ اس حکم متعہ 

میں جو حکمت اور فوائد ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں تلخی کشیدگی اور اختالف کے موقع پر 

کی  جو طالق کا سبب ہوتا ہے احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی ودلداری کا اہتمام کرنا مستقبل

متوقع خصومتوں کے سد باب کا نہایت اہم ذریعہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان 
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وسلوک کے بجائے مطلقہ کو ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں ٰخاندانوں 

 کے آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔

 
َّْقُتُمْوُھنَّ ِمْن قَْبِل َاْن تََمسُّ  ْي ِبَيِدهٖ َوِاْن َطل ِ َّْعُفْوَن َاْو يَْعُفَوا اَّلَّ ٓ َاْن ي  ُعْقَدُة النََِٰكِِ  ۭ َوَاْن تَْعُفْوٓا َاْقَرُب ْوُھنَّ َوقَْد فََرْضَُتْ لَھُنَّ فَرِيَْضًة فَِنْصُف َما فََرْضَُتْ ِاَلَّ

َ ِبَما تَْعمَ  ى ۭ َوََل تَنَْسُوا الَْفْضَل بَيْنَُُكْ ۭ ِانَّ اّلٰله  ١١١لُْوَن بَِصْْيٌ  ِللتَّْقوه

اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طالق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہو اور تم نے 

ان کا مہر بھی مقرر کر دیا تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو یہ اور بات ہے وہ خود معاف کر 

تمہارا معاف کر دینا ( ۴)ہ ہے یا وہ شخص معاف کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گر( ۱)دیں 

تقوٰی سے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو یقیناً ہللا تعاٰلی 

 ا ہے۔تمہارے اعمال کو دیکھ رہ

یہ دوسری صورت ہے کہ خلوت صحیحہ سے قبل ہی طالق دے دی اور حق مہر بھی  ۱۔۴۲۷

صف مہر ادا کرے اور اگر عورت مقرر تھا اس صورت میں خاوند کے لئے ضروری ہے کہ ن

 اپنا حق معاف کر دے اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔

اس کے ( اس کا توڑنا اور باقی رکھنا)اس سے مراد خاوند ہے کیونکہ نکاح کی گرہ  ۴۔۴۲۷ 

ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے یعنی ادا شدہ حق مہر میں سے نصف مہر واپس 

معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے ( نصف مہر)بجائے اپنا یہ حق  لینے کی

دے۔ اس سے آگے آپس میں فضل اور احسان کو نہ بھال نے کی تاکید کر کے حق مہر میں بھی 

 اسی فضل اور احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

 
ى لهوِة الُْوْسطه ِت َوالصَّ لَوه ِفُظْوا عََٰل الصَّ ِنِتْْيَ   ۤ حه ِ قه  ١١١ َوقُْوُمْوا ّلِلٰه

اور ہللا تعاٰلی کے لئے با ادب ( ۱)نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی 

 کھڑے رہا کرو۔

درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز جس کو حدیث رسول صلی ہللا علیہ وسلم  ۱۔۴۲۲

ہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو نے متعین کر دیا ہے جس میں آپ صلی ہللا علی

 (صحیح بخاری کتاب الجہاد)صلٰوة ُوْسٰطی قرار دیا۔ 

 
ا لَْم تَُكْونُْوا  ََّمُُكْ مَّ َ مََكَ عَل  ١١١تَْعلَُمْوَن   فَِاْن ِخْفَُتْ فَرَِجاًَل َاْو ُرْكَباًَن ۚ فَِاَذآ َاِمنَُْتْ فَاْذُكُروا اّلٰله

ل ہی سہی یا سواری سہی، ہاں جب امن ہو جائے تو ہللا کا ذکر کرو اگر تمہیں خوف ہو تو پید

 ۔(۱)جس طرح کے اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے 

یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو پیادہ چلتے ہوئے، سواری پر  ۱۔۴۲٢

ائے تو اسی طرح نماز پڑھو جس بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو۔ تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو ج

 طرح سکھالیا گیا۔

 
تَاعًا ِاَٰل الَْحْوِل غَْْيَ اِ  ْم مَّ َْزَواَِجِ ِصيًَّة َٰلِ ْيَن يَُتَوفَّْوَن ِمنُُْكْ َويََذُرْوَن َاْزَواًجا ښ وَّ ِ ٓ َانُْفِسهَِواَّلَّ َِ عَلَْيُُكْ ِِفْ َما فََعلَْن ِِفْ نَّ ِمْن ْخَراجٍ ۚ فَِاْن َخَرْجَن فَََل ُجنَا

ُ َعزِْيٌز َحِكْْيٌ    ْعُرْوٍف ۭ َواّلٰله  ١١١مَّ

جو لوگ تم میں سے فوت ہوجائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ وصیت کر جائیں ان کی 

انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر ( ۱)بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں 

 اچھائی سے کریں، ہللا تعاٰلی غالب اور حکیم ہے کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لئے

یہ آیت گو ترتیب میں موخر ہے مگر منسوخ ہے ناسخ آیت پہلے گزر چکی ہے جس  ۱۔۴٤۰

میں عدت وفات چار مہینے دس دن بتالئی گئی ہے۔ عالوہ ازیں آیت مواریث نے بیویوں کا حصہ 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 86 

ی بھی قسم کی وصیت کرنے کی بھی مقرر کر دیا ہے اس لئے اب خاوند کو عورت کے لئے کس

 ضرورت نہیں رہی نہ رہائش کی نہ نان و نفقہ کی۔

 
ٌٌۢ ِِبلَْمْعُرْوِف َۭحقًّا عََٰل الُْمتَِّقْْيَ    ِت َمتَا  ١١٠َوِللُْمَطلَّقه

 (۱)طالق والیوں کو اچھا فائدہ دینا پرہیزگاروں پر الزم ہے 

اس میں تفریق کے وقت جس حسن  یہ حکم عام ہے جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے ۱۔۴٤۱

سلوک کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس کے بیشمار معاشی فوائد ہیں کاش مسلمان اس 

 نہایت ہی اہم نصیحت پر عمل کریں۔

 
يهِتٖه لََعلَُُّكْ تَْعِقلُْوَن    ُ لَُُكْ اه ُ اّلٰله ِِلَ يَُبْٰيِ    ١١١َكذه

 ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ہللا تعاٰلی اسی طرح اپنی آیتیں تم پر 

 
ُ ُمْوتُْوا   ْيَن َخَرُجْوا ِمْن ِدََّيِرِھْم َوُھْم ُالُْوٌف َحَذَر الَْمْوِت ۠ فَقَاَل لَهُُم اّلٰله ِ ْو فَْضٍل عََٰل النَّاِس َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل    َۣالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ َ ََّلُ   ُُثَّ َاْحيَاُھْم ۭ ِانَّ اّلٰله

 ١١١يَْشُكُرْوَن  

کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے 

گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، ہللا تعاٰلی نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا 

 شکرے ہیں۔لوگ نا بیشک ہللا تعاٰلی لوگوں پر بڑا فضل کرنے واال ہے، لیکن اکثر( ۱)

یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی حدیث میں بیان نہیں کی گئی  ۱۔۴٤۲

تفسیری روایات اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پغمبر کا نام جس کی دعا سے 

انہیں ہللا تعاٰلی نے دوبارہ زندہ کیا یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری طاعون کے 

وف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ خ

جائیں ہللا تعاٰلی نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتال دیا کہ ہللا کی تقدیر سے تم بچ کر نہیں جا سکتے 

ہ دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ ہللا تعاٰلی ہی کی ذات ہے تیسرا یہ کہ ہللا تعاٰلی دوبار

پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح ہللا نے ان 

کو مار کر زندہ کر دیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے پہلے اس 

واقعہ کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ موت وحیات تو ہللا کے قبضے 

ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے جسے جہاد سے گریز وفرار کر کے تم ٹال نہیں  میں

 سکتے۔

 
ْيٌع عَِلْْيٌ    َ ََسِ ِ َواعْلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله  ١١١َوقَاِتلُْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله

 ہللا کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ ہللا تعاٰلی سنتا، جانتا ہے۔

 
يْ  ِ طُ َ۠وِالَْيِه تُْرجَ  َمْن َذا اَّلَّ ُ يَـْقِبُض َويَْبص ُ ًة  َۭواّلٰله ٓ َاْضَعافًا َكِثْْيَ ِعَفٗه ََلٗ نًا فَُيضه َ قَْرًضا َحس َ  ١١١ُعْوَن  يُْقرُِض اّلٰله

دے پس ہللا تعاٰلی اسے بہت بڑھا چڑھا کر ( ۱)ایسا بھی کوئی ہے جو ہللا تعاٰلی کو اچھا قرض 

 ر کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔تنگی اوعطا فرمائے گا ہللا ہی 

قرض حسنہ سے مراد ہللا کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا یعنی جان کی طرح  ۱۔۴٤٢

مالی قربانی میں بھی تامل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کمی بھی ہللا کے اختیار میں ہے اور 

ہے کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی اس میں  وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا

فراوانی کر کے۔ پھر ہللا کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی ہللا تعاٰلی اس میں 
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کئی کئی گنا اضافہ فرماتا ہے کبھی ظاہری طور پر کبھی معنوی و روحانی طور پر اس میں 

 حیران کن ہوگا۔ برکت ڈال کر اور آخرت میں تو یقینا اس میں اضافہ

 
َّهُُم ابَْعْث لَنَ  ٰ ل اِۗء يَْل ِمْنْۢ بَْعِد ُمْوٰسه ۘ ِاْذ قَالُْوا ِلنَِبٍ ٓ ِاْْسَ ِ ۭقَاَل َھْل َعَسيَُْتْ ِاْن ُكِتَب عَلَْيُُكُ الِْقتَاُل َاَلَّ َالَْم تََر ِاَٰل الَْمََلِ ِمْنْۢ بَِّنْ ُّقَاِتْل ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ا َمِلًَك ن

نَا  ۭ تَُقاتِ 
ِٕ
ِ َوقَْد ُاْخرِْجنَا ِمْن ِدََّيِرََن َوَابْنَاۗى ِلِمْْيَ  لُْوا  ۭ قَالُْوا َوَما لَنَآ َاَلَّ نَُقاتَِل ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ُ عَِلْْيٌۢ ِِبلٰظه ِْنُْم ۭ َواّلٰله َّْوا ِاَلَّ قَِلْيًَل ِمٰ ُم الِْقتَاُل تََول ا ُكِتَب عَلَْْيِ فَلَمَّ

١١١ 

جب کہ ( ۱)موسٰی کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا ( حضرت)کیا آپ نے 

تاکہ ہم ہللا کی راہ میں ( ۴)انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے 

جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو، انہوں نے 

 کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور ال ہم ہللاکہا بھ

بچوں سے دور کر دیئے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں 

 کے سب پھر گئے اور ہللا تعاٰلی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

عقد کو کہا جاتا ہے جو خاص مشیر  مالء کسی قوم کے ان اشراف سردار اور اہل حل و ۱۔۴٤٦

اور قائد ہوتے ہیں جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں َمال کے لغوی 

جس پیغمبر کا یہاں ذکر ہے اس کا نام شمویل بتالیا جاتا ( ایسرالتفسیر( )بھرنے کے ہیں)معنی 

خالصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل ہے۔ ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا 

حضرت موسٰی علیہ السالم کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف آگیا 

دین میں بدعات ایجاد کرلیں حتٰی کہ بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی انبیاء ان کو روکتے رہے 

دشمنوں کو ان لیکن یہ معصیت اور شرک سے بعض نہ آئے اس کے نتیجے میں ہللا نے ان کے 

پر مسلط کر دیا جنہوں نے ان کے عالقے بھی چھین لئے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی 

بھی بنا لیا ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا بآلخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے 

یہ شمویل نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر سے 

مطالبہ کیا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں 

پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ 

 ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا قرآن نے بیان کیا ہے۔

نبی کی موجودگی میں بادشاہ کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے کیونکہ اگر  ۴۔۴٤٦ 

بادشاہت جائز نہ ہوتی تو ہللا تعاٰلی اس مطالبے کو رد فرما دیتا لیکن ہللا نے اس معاملے کو رد 

نہیں فرمایا بلکہ طالوت کو ان کے لئے بادشاہ مقرر کر دیا جیسے کہ آگے آرہا ہے اس سے 

لوم ہوا کہ بادشاہ اگر مطلق العنان نہیں ہے اور وہ احکام اٰلہی کا پابند اور عدل و انصاف مع

کرنے واال ہے تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب و محبوب بھی ہے مزید دیکھئے 

 کا حاشیہ۔ ۴۰سورة المائدہ آیت۔

 
َ قَْد بََعَث لَُُكْ  ُْم ِانَّ اّلٰله ُن َاَحقُّ ِِبلُْمِْلِ ِمنُْه َولَْم يُْؤَت َسعَ  َوقَاَل لَهُْم نَِبْيُّ َ َطالُْوَت َمِلًَك  ۭ قَالُْوٓا َاّٰنه يَُكْوُن ََلُ الُْمِْلُ عَلَْينَا َوََنْ َن الَْماِل ۭ قَاَل ِانَّ اّلٰله ًة ٰمِ

ُ يُْؤِِتْ  ىُه عَلَْيُُكْ َوَزاَدٗه بَْسَطًة ِِف الِْعَْلِ َوالِْجْسِم ۭ َواّلٰله ُ َواِسٌع عَِلْْيٌ   اْصَطفه ََّشاُۗء  ۭ َواّلٰله  ١١١ُمْلَكٗه َمْن ي

اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ ہللا تعاٰلی نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو کہنے 

لگے بھال اس کی ہم پر حکومت کیسے ہوسکتی ہے؟ اس سے تو ہم بہت زیادہ حقدار بادشاہت 

شادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، ہللا تعاٰلی اسی کو تم کے ہم ہیں، اس کو تو مالی ک

بات یہ ہے ہللا ( ۱)پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے 

  ہے۔جسے چاہے اپنا ملک دے، ہللا تعاٰلی کشادگی واال اور علم واال
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ی اسرائیل کے باشاہوں کا سلسلہ حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بن ۱۔۴٤۷

چال آرہا تھا یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا پیغمبر نے کہا یہ 

میرا انتخاب نہیں ہے ہللا تعاٰلی نے انہیں مقرر کیا ہے عالوہ ازیں قیادت کے لئے مال سے زیادہ 

ت اس میں تم سب میں ممتاز عقل وعلم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے اور طالو

ہے اس لئے ہللا تعاٰلی نے انہیں اس منصب کے لئے چن لیا ہے چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور 

 نشانی کا بیان ہے۔

 
ُُِٰكْ َوبَِقيَّ  ب ْن رَّ ِتَيُُكُ التَّابُْوُت ِفْيِه َسِكْينٌَة ِمٰ ْ يََة ُمْلِكٖهٓ َاْن َّيَّ ُْم ِانَّ اه َُُّكْ ِاْن ُكْنَُتْ  ةٌ َوقَاَل لَهُْم نَِبْيُّ ِِلَ ََلٰيًَة ل َكُة ۭ ِانَّ ِِفْ ذه

ِٕ
ِمُِلُ الَْملهۗى ُرْوَن ََتْ ُل ھه ُل ُمْوٰسه َواه ا تََرَك اه مَّ ٰمِ

ْؤِمِنْْيَ      ١١١مُّ

ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق 

کی طرف سے دلجمعی ہے اور آل موسٰی اور آل ہارون کا ارے رب آجائے گا جس میں تمہ( ۱)

بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر الئیں گے۔ یقیناً یہ تمہارے لئے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان 

 والے ہو۔

صندوق یعنی تابوت جو توب سے ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں کیونکہ بنی  ۱۔۴٤۲

اس تابوت میں حضرت ( فتح القدیر)کرتے تھے  اسرائیل تبرک کے لئے اس کی طرف رجوع

موسٰی اور حضرت ہارون علیہ السالم کے تبرکات تھے یہ تابوت بھی ان کے دشمن چھین کر 

لے گئے تھے ہللا تعاٰلی نے نشانی کے طور پر فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے 

اسے طالوت کی بادشاہی دروازے پر پہنچا دیا جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش بھی ہوئے اور 

کے لئے منجانب ہللا نشانی بھی سمجھا اور ہللا تعاٰلی نے بھی اسے ان کے لئے ایک اعجاز 

اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا سکینت کا مطلب ہللا تعاٰلی کی طرف سے خاص ( آیت)

ے نصرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے اور جس کی وجہ س

جنگ کی خون ریز معرکہ آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ کانپ اٹھتے ہیں 

وہاں اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے 

 لبریز ہوتے ہیں۔

 
َ ُمْبَتِلْيُُكْ ِبَِنَ  ا فََصَل َطالُْوُت ِِبلُْجُنْوِد   قَاَل ِانَّ اّلٰله ٓ ِاَلَّ َمِن اغََْتََف غُْرفَةًۢ ِبيَ فَلَمَّ ْ َّٗه ِمّٰنِ َّْم يَْطَعْمُه فَِان ْ ۚ َوَمْن ل ِدٖه ۚ فََّشِبُْوا ِمنُْه ِاَلَّ ٍر ۚ فََمْن َْشَِب ِمنُْه فَلَيَْس ِمّٰنِ

َمنُْوا َمَعٗه   قَالُْوا ََل َطاقَ  ْيَن اه ِ ا َجاَوَزٗه ُھَو َواَّلَّ ِْنُْم ۭ فَلَمَّ ْن ِفئٍَة قَلِ قَِلْيًَل ِمٰ ِ   َُكْ ٰمِ لهُقوااّلٰله ُْم مُّ ْيَن يَُظنُّْوَن َاِنَّ ِ ْيََلٍ غَلََبْت ِفئًَة َة لَنَا الَْيْوَم ِِبَالُْوَت َوُجنُْوِدٖه ۭ قَاَل اَّلَّ

َِبِْيَن    ُ َمَع الٰصه ِ ۭ َواّلٰله ْذِن اّلٰله ةًۢ ِِبِ  ١١١َكِثْْيَ

سے ( ۱)ا سنو ہللا تعاٰلی نے تمہیں ایک نہر جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہ

آزمانے واال ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا 

ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ لیکن سوائے چند کے باقی سب نے 

ہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے یت جب نحضرت طالوت مومنین سم( )۴)وہ پانی پی لیا 

لیکن ہللا تعاٰلی کی ( ۲)لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں 

مالقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت 

 صبر والوں کے ساتھ ہے۔تعاٰلی سی جماعتوں پر ہللا کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، ہللا 

 (ابن کثیر)یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے  ۱۔۴٤٢

اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے تاہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی  ۴۔۴٤٢ 

اہمیت دو چند بلکہ صد چند ہو جاتی ہے دوسرے جنگ میں کامیابی کے لئے یہ بھی ضروری 

پیاس اور دیگر تکلیفات کو نہایت حوصلے سے برداشت کرے۔  ہے کہ فوجی اس دوران بھوک

چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لئے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 89 

آزمائش ہوگی لیکن تنبیہ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا۔ اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد 

 تعداد ہے۔ وہللا عالم۔بتائی گئی ہے جو اصحاب بدر کی  ۲۱۲

ان اہل ایمان نے بھی ابتداء جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش  ۲۔۴٤٢ 

نظر اس رائے کا اظہار کیا جس پر ان کے علماء جو ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والے تھے 

صر نہیں بلکہ ہللا کی انہوں نے کہا کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فروانی پر منح

 مشعیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور ہللا کی تائید کے لئے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔

 
َنَ  ِْٰت َاْقَداَمنَا َوانُّْصْ ثَب ا وَّ َّنَآ َافْرِْغ عَلَْينَا َصَْبً ا بََرُزْوا ِلَجالُْوَت َوُجنُْوِدٖه قَالُْوا َرب ِفرِيْ َولَمَّ  ۭ ١١١َن   عََٰل الَْقْوِم اْلكه

جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار 

 (۱)ہمیں صبر دے ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما 

جالوت اس دشمن فوج کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقاء کا  ۱۔۴٢۰

تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر فوج سمجھی جاتی تھی ان  مقابلہ تھا یہ قوم عمالقہ

کی اس شہرت کے پیش نظر عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ اٰلہی میں صبرو 

اثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی۔ گویا مادی اسباب کے 

ری ہے کہ وہ نصرت اٰلہی کے لئے ایسے موقعوں پر بطور ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لئے ضرو

خاص طلبگار رہیں جیسے جنگ بدر میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے نہایت آہو زاری سے فتح 

اور نصرت کی دعائیں مانگیں جنہیں ہللا تعاٰلی نے منظور فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نہایت 

 آئی۔قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب 

 
 َ ا ي ََّمٗه ِممَّ ُ الُْمِْلَ َوالِْحْْكََة َوعَل تهىُه اّلٰله ِ  ڐ َوقَتََل َداٗوُد َجالُْوَت َواه ْذِن اّلٰله ََّفَسَدِت اَْلَْرُض َولهِكنَّ فَهََزُمْوُھْم ِِبِ ِ النَّاَس بَْعَضهُْم ِبَبْعٍض   ل َشاُۗء   ۭ َولَْوََل َدفُْع اّلٰله

َ ُذْو فَْضٍل عََٰل  لَِمْْيَ   اّلٰله  ١١٠الْعه

داؤد علیہ ( حضرت)چنانچہ ہللا تعاٰلی کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شگست دے دی اور 

اور ہللا تعاٰلی نے داؤد علیہ السالم کو مملکت و حکمت ( ۱)کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا ( اسالم

ں کو بعض سے دفع نہ کرتا عض لوگواور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر ہللا تعاٰلی ب( ۴)

 تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن ہللا تعاٰلی دنیا والوں پر فضل و کرم کرنے واال ہے۔

حضرت داؤد علیہ السالم جو ابھی پیغمبر نہ بادشاہ تھے اس لشکر طالوت میں ایک  ۱۔۴٢۱

اور تھوڑے سے  سپاہی کے طور پر شامل تھے ان کے ہاتھوں ہللا تعاٰلی نے جالوت کا خاتمہ کیا

 اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔

اس کے بعد ہللا تعاٰلی نے حضرت داؤد علیہ السالم کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور  ۴۔۴٢۱ 

نبوت بھی لفظ حکمت سے بعض نے نبوت بعض نے صنعت آہن گری اور بعض نے ان امور 

 تعاٰلی کی مشیت و ارادے سے فیصلہ کن ثابت کی سمجھ مراد لی جو اس موقع جنگ پر ہللا

 ہوئے۔

 
ََّك لَِمَن الُْمْرَسِلْْيَ    ِ نَْتلُْوَھا عَلَْيَك ِِبلَْحٰقِ ۭ َوِان يهُت اّلٰله  ١١١ِتِْلَ اه

یہ ہللا تعاٰلی کی آیاتیں ہیں جنہیں ہم نے حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بایقین آپ رسولوں 

 میں سے ہیں۔

ہ گزشتہ واقعات جو آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا ی ۱۔۴٢۴

کو معلوم ہو رہے ہیں اے محمد صلی ہللا علیہ وسلم یقینا آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہیں 

کیونکہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے یہ نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں نہ کسی سے سنے ہیں جس 

ہ یہ غیب کی وہ خبریں جو بذریعہ وحی ہللا تعاٰلی آپ پر نازل فرما رہا ہے سے یہ واضح ہے ک
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قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کو بیان کرکے آپ صلی ہللا علیہ وسلم 

 کی صداقت کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

 

 03پارہ 
 

 َ لْنَا بَْعَضھُْم عَٰله ب ُسُل فَضَّ َّ ِتِْلَ الرُّ نهِت َوَاي َ الَْبيِٰ ََ ََ اْبَن َمْر تَيْنَا ِعيْ ٍت ۭ َواه ُ َوَرفََع بَْعَضھُْم َدَرجه ْن َُكََّم اّلٰله ُ َما ْعٍض  ۘ ِمنْھُْم مَّ ْدنهُه ِبُرْوِِ الُْقُدِس ۭ َولَْو َشاَۗء اّلٰله

ْنْۢ بَْعِد َما َجاَۗءتْھُُم الَْبيِٰ  ْيَن ِمْنْۢ بَْعِدِھْم ِمٰ ِ ُ َما اْقتََتلُْوا  َۣولهكِ اْقتََتَل اَّلَّ ْن َكَفَر  ۭ َولَْو َشاَۗء اّلٰله َمَن َوِمنْھُْم مَّ ْن اه َ يَْفَعُل َما يُرِيُْد  نهُت َولهِكِن اْختَلَُفْوا فَِمْنھُْم مَّ نَّ اّلٰله

  ١١١ 

ان میں سے بعض وہ ہیں جن ( ۱)یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے 

نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کئے ہیں، اور ہم نے عیسٰی بن ی سے ہللا تعالٰ 

اگر ہللا تعاٰلی چاہتا تو ( ۴)مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی 

ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آجانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن 

کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر ہللا تعاٰلی ف ان لوگوں نے اختال

 ا ہے۔لیکن ہللا تعاٰلی جو چاہتا ہے کرت( ۲)چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے 

َن َعٰلي ) قرآن نے ایک دوسرے مقام پر بھی اسے بیان کیا ہے  ۱۔۴٢۲ ْلنَا بَْعَض النَّبِیٰٖ َولَقَْد فَضَّ

ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے اس لئے اس ("55:ء۔ االسرا37( بَْعضٍ 

ال تخیرونی من بین ))حقیقت میں تو کوئی شک نہیں۔ البتہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ہے 

تم ( ۔ مسلم کتاب الفضائل موسی۱۲۲صحیح بخاری کتاب التفسیر سورة االعراف، باب)األنبیآء

مت دو تو اس سے ایک کی دوسرے پر فضیلت کا انکار الزم  مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت

نہیں آتا بلکہ یہ امت کو انبیاء علیہ السالم کی بابت ادب اور احترام سکھایا گیا ہے کہ تمہیں 

چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا جن کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے 

ضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا اس سے دوسرے انبیاء پوار علم نہیں ہے اس لیے تم میری ف

کی کسر شان ہو۔ ورنہ بعض نبیوں پر فضیلت اور اور تمام پیغمبروں پر نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

کی فضیلت و اشرفیت مسلمہ اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ 

 (فتح القدیر)تفصیل کے لئے دیکھئے 

راد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسٰی علیہ السالم کو دئیے گئے تھے مثالً احیائے م ۴۔۴٢۲ 

وغیرہ جس کی تفصیل سورة آل عمران میں آئے گی۔ روح القدوس ( ُمردوں کو زندہ کرنا)موتٰی 

 سے مراد حضرت جبرائیل ہیں جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔

ں کئی جگہ بیان فرمایا۔ مطلب اس کا یہ نہیں اس مضموں کو ہللا تعاٰلی نے قرآن مجید می ۲۔۴٢۲ 

( رضا)ہے کہ ہللا کے نازل کردہ دین میں اختالف پسندیدہ ہے یا ہللا کو ناپسند ہے اس کی پسند 

تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر جہنم سے بچ جائیں اس لئے اس 

ہ قائم کیا اور نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم پر رسالت نے کتابیں اتاریں انبیاء علیہ السالم کا سلسل

کا خاتمہ فرما دیا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفاء اور علماء دعوت کے ذریعے سے دعوت حق اور 

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور اس کی سخت اہمیت وتاکید بیان 

 کے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں لیکن چونکہ فرمائی گئی کس لیے اسی لیے تاکہ لوگ ہللا

اس نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشان دہی کر کے انسانوں کو کوئی ایک راستہ 

اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادہ کی آزادی سے 

ر کے مومن بن جاتا ہے اور کوئی اس نوازا ہے اس لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعمال ک
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اختیار وآزادی کا غلط استعمال کر کے کافر یہ گویا اس کی حکمت ومشیت ہے جو اس کی رضا 

 سے مختلف چیز ہے۔

 
ِِتَ يَْوٌم َلَّ بَْيٌع ِفْيِه َوََل  ْ ْن قَْبِل َاْن َّيَّ ا َرَزْقنهُُكْ ِمٰ َمنُْوٓا َانِْفُقْوا ِممَّ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِلُمْوَن  َّيه ِفُرْوَن ُھُم الٰظه ََل َشَفاعٌَة  ۭ َواْلكه ٌ وَّ  ١١١ ُخَلَّ

اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ 

 ہیں۔ اور کافر ہی ظالم( ۱)دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی نہ شفاعت 

اپنے اپنے پیشواؤں، نبیوں، ولیوں، بزرگوں اور  یہود و نصارٰی اور کفار مشرکین ۱۔۴٢٤

مرشدوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہللا پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت 

کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں ہللا سے منوا سکتے ہیں اور منوا 

عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آجکل کے جاہلوں کا لیتے ہیں اسی کو وہ شفاعت کہتے ہیں یعنی ان کا 

ہے کہ ہمارے بزرگ ہللا کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر اٹھیں گے اس آیت میں بتایا 

گیا ہے کہ ہللا کے یہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں پھر اس کے بعد آیت الکرسی میں 

ا کہ ہللا کے یہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت اور دوسری متعدد آیات واحادیث میں بتایا گی

بیشک ہو گی مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں ہللا اجازت دے گا اور صرف اہل 

توحید کے بارے میں اجازت دے گا یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے انبیاء و رسل بھی اور 

ئی دباو نہ ہوگا بلکہ اس شہدا و صالحین بھی مگر ہللا پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کو

کے برعکس یہ لوگ خود ہللا کے خوف سے اس قدر لرزاں وترساں ہوں گے کہ ان کے چہروں 

ْن َخْشیَتِٖه ُمْشفِقُْونَ  ۘ  َواَل یَْشفَُعْوَن ) کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔   (44:۔ االنبیاء43( ااِلَّ لَِمِن اْرتَٰضى َوھُْم مِّ

 
َ ِاَلَّ ُھَو  ُ ََلٓ ِاَله ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض  ۭ َمْن َذا  َۚاّلٰله وه مه ََل نَْوٌم  ۭ ََلٗ َما ِِف السَّ ُخُذٗه ِسـنٌَة وَّ ْم  َالْـَحيُّ الَْقيُّْوُم   ََل ًَتْ ْذِنٖه ۭ يَْعََلُ َما بَْْيَ َايِْدُّْيِ ْي يَْشَفُع ِعْنَدٗهٓ ِاَلَّ ِِبِ ِ اَّلَّ

ٍء مِٰ  ْيُطْوَن ِبََشْ ِت َواَْلَْرَض ۚ َوََل يَـــــُٔـــْوُدٗه ِحْفُظهَُما  ۚ َوھُ َوَما َخلَْفھُْم ۚ َوََل ُُيِ وه مه  ١١١َو الَْعِٰلُّ الَْعِظْْيُ   ْن ِعلِْمٖهٓ ِاَلَّ ِبَما َشاَۗء  ۚ َوِسَع ُكْرِسـيُُّه السَّ

ہللا تعاٰلی ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے واال 

اونگھ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ ہے، جسے نہ 

کون جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کرسکے، وہ جانتا ہے جو اس کے 

سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر 

نے زمین اور آسمان کو گھیر ( ۴)سی کی وسعت کراس کی ( ۱)سکتے مگر وہ جتنا چاہے، 

رکھا ہے اور ہللا تعاٰلی ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور 

 ا ہے۔بہت بڑ

یہ آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے مثالً یہ آیت قرآن  ۱۔۴٢٢

ت کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے ہر فرض کے بعد کی اعظم آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے را

یہ ہللا تعاٰلی کی صفات جالل اس کی علو شان اور اس ( ابن کثیر)پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے 

 کی قدرت وعظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ 

بعض نے علم بعض نے ( قدم رکھنے کی جگہ)کرسی سے بعض نے موضع قدمین  ۴۔۴٢٢

اہی اور بعض نے عرش مراد لیا ہے لکین صفات باری تعاٰلی کے قدرت وعظمت بعض نے بادش

بارے میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ ہللا تعاٰلی کی جو صفات جس طرح قرآن وحدیث 

میں بیان ہوئی ہیں ان کی بغیر تاویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے اس لیے یہی 

قع کرسی ہے جو عرش سے الگ ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الوا

پر وہ کس طرح بیٹھتا ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بےخبر 

 ہیں۔
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اغُْوِت َويُْؤِمْنْۢ ِِب  ْشُد ِمَن الْغَٰيِ  ۚ فََمْن يَّْكُفْر ِِبلطَّ َ الرُّ ََّبْيَّ ْيِن ڐ قَْد ت ْيٌع عَِلْْيٌ    ََلٓ ِاْكَراَه ِِف اٰلِ ُ ََسِ ى ۤ ََل انِْفَصاَم لَهَا  ۭ َواّلٰله َتْمَسَك ِِبلُْعْرَوِة الُْوثْقه ِ فَقَِد اس ْ ّلٰله

١١١ 

اس لئے ( ۱)دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور داللت سے روشن ہو چکی ہے 

ٰلی پر ایمان الئے اس نے عاجو شخص ہللا تعاٰلی کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے ہللا ت

 مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور ہللا تعاٰلی سننے واال اور جاننے واال ہے۔

اس کے شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی اور عیسائی  ۱۔۴٢٦

د کو بھی جو ہوگئے تھے پھر جب یہ انصار مسلمان ہوگئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اوال

عیسائی ہوگئے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول اس عتبار 

سے بعض مفسرین نے اس کو اہل کتاب کے لئے خاص مانا ہے یعنی مسلمان مملکت میں رہنے 

ے گا لیکن والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسالم پر مجبور نہیں کیا جائ

یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے یعنی کسی پر بھی قبول اسالم کے لیے جبر نہیں کیا جائے 

گا کیونکہ ہللا تعاٰلی نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے تاہم کفر و شرک کے 

خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لئے جہاد ایک الگ جبر و اکراہ سے مختلف چیز ہے۔ 

صد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباو ختم کرتا ہے جو ہللا کے دین پر عمل اور اس کی مق

تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہو تاکہ ہر شخص اپنی مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم 

رہے اور چاہے تو اسالم میں داخل ہو جائے چونکہ رکاوٹ بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی 

اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی جیسا کہ حدیث  رہیں گی

میں ہے الجہاد ماض الی یوم القیمۃ جہاد قیامت تک جاری رہے گا خود نبی کریم صلی ہللا علیہ 

وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا ہے اور فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی 

مجھے حکم دیا گیا ( بخاری کتاب االیمان باب فان تابوا واقاموا الصلوة۔صحیح )یشہدوا۔ الحدیث ۔

ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ ال الہ اال ہللا اور محمد رسول ہللا 

کا اقرار نہ کرلیں اسی طرح سزائے ارتداد قتل سے بھی اس آیت کا کوئی ٹکروا نہیں ہے جیسا 

ر کراتے ہیں کیونکہ ارتداد کی سزا قتل سے مقصود جبر و اکراہ نہیں ہے کہ بعض لوگ ایسا باو

بلکہ اسالمی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے ایک اسالمی مملکت میں ایک کافر کو 

اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو بیشک دی جاسکتی ہے لیکن ایک بار جب وہ اسالم 

غاوت وانحراف کی اجازت نہیں دی جاسکتی لہذا وہ خوب میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے ب

سوچ سمجھ کر اسالم الئے کیونکہ اگر یہ اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہو 

سکتی تھی جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انارکی پھیلتی جو اسالمی معاشرے کے امن کو 

یے جس طرح انسانی حقوق کے نام اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی اس ل

پر قتل چوری زنا ڈاکہ اور حرابہ وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسی طرح آزادی 

کی اجازت بھی نہیں دی ( ارتداد)رائے کے نام پر ایک اسالمی مملکت میں نظریاتی بغاوت 

ے جس طرح قتل جاسکتی یہ جبرو اکراہ نہیں ہے بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عین انصاف ہ

وغارت گری اور اخالقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا عین انصاف ہے 

ایک کا مقصد ملک کا نظریانی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو شر و فساد سے بچانا 

ہے اور دونوں ہی مقصد ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں آج اکثر اسالمی ممالک ان دونوں ہی 

اصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں دشواریوں اور پریشانیوں سے دو چار ہیں محتاج مق

 وضاحت نہیں۔

 
ــ  ۗـ ا َاْوِليه ْيَن َكَفُرْوٓ ِ ِت ِاَٰل النُّْوِر ڛ َواَّلَّ لُمه َن الظُّ ْم ٰمِ رَُِجُ َمنُْوا   ُُيْ يَْن اه ِ ُ َوِلُّ اَّلَّ رُِجْونَـھَُاّلٰله اغُْوُت   ُُيْ ُب النَّاِر ۚ ـــُٔــھُُم الطَّ َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ ِت  ۭ ُاوله لُمه َن النُّْوِر ِاَٰل الظُّ ْم ٰمِ

ْوَن   ِِلُ    ١١١ُھْم ِفْْيَا خه
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ایمان النے والوں کا کارساز ہللا تعاٰلی خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال 

کر اندھیروں کی  لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال

 طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

 
 ِ َ اَّلَّ ٖھُم َرِٰبِ ُ الُْمِْلَ  ِۘاْذ قَاَل ِاْبره تهىُه اّلٰله ِٰٓهٖ َاْن اه ٖھَم ِِفْ َرب ْي َحاۗجَّ ِابْره ِ ْمِس ْي يُـْحٖي َويُِمْيُت   قَاَل َاََن ُاْ ٖ َوُاِميْ َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ ِِتْ ِِبلشَّ َ ََّيْ ٖھُم فَِانَّ اّلٰله ُت  ۭ قَاَل ِابْره

ِلِمْْيَ    ُ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم الٰظه ْي َكَفَر  ۭ َواّلٰله ِ ِق فَْاِت ِّبَا ِمَن الَْمْغرِِب فَُُبَِت اَّلَّ  ۚ ١١١ِمَن الَْمّْشِ

کے رب کے بارے  سے اس( علیہ السالم)کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم 

نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جالتا اور مارتا ہے، ( علیہ السالم)میں جھگڑ رہا تھا، جب ابراہیم 

نے کہا کہ ہللا تعاٰلی سورج کو ( علیہ السالم)وہ کہنے لگا میں بھی جالتا اور مارتا ہوں ابراہیم 

تو وہ کافر بھونچکا  مشرق کی طرف سے لے آتا ہے اور تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ اب

 رہ گیا، اور ہللا تعاٰلی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

 
ُ بَْعَد َمْوَِتَ  ِذِه اّلٰله ِِهَ َخاِويٌَة عَٰله ُعُرْوِشهَا  ۚ قَاَل َاّٰنه يُـْحٖي ھه ْي َمرَّ عَٰله قَْريٍَة وَّ ِ ُ ِماـَـَة عَاٍم ُُثَّ بََعثَٗه  ۭ َاْو ََكَّلَّ قَاَل َُكْ لَِبثَْت  ۭ قَاَل لَِبثُْت يَْوًما  ا  ۚ فََاَماتَُه اّلٰله

اِبَك لَْم يَتََسـنَّْه  ۚ َوانُْظرْ  َِّبثَْت ِماـََة عَاٍم فَانُْظْر ِاٰله َطَعاِمَك َوَْشَ ِٰلنَّاِس َوانُْظْر ِاَٰل الِْعَظاِم َكْيَف  َاْو بَْعَض يَْوٍم  ۭ قَاَل بَْل ل يًَة ل اِرَك َوِلنَْجَعَِلَ اه ِاٰله ِْحَ

ٍء قَِدْيرٌ  َ عَٰله ُكِٰ ََشْ َ ََلٗ    قَاَل َاعََْلُ َانَّ اّلٰله ا تََبْيَّ َھا ُُثَّ نَْكُسْوَھا لَْحــًما  ۭ فَلَمَّ  ١١١  نُنِِْشُ

یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی 

تو ہللا تعاٰلی نے ( ۱)ے کس طرح زندہ کرے گا وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد ہللا تعاٰلی اس

اسے مار دیا سو سال کے لیئے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا ایک 

فرمایا بلکہ تو سو سال تک رہا پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ ( ۴)دن یا دن کا کچھ حصہ 

دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لئے ایک نشانی ی کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھ

بناتے ہیں تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، جب یہ 

 ۔(۲)سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے 

کہ آپ نے پہلے واقعہ کی طرح او کالذی کا عطف پہلے واقعہ پر ہے اور مطلب یہ ہے  ۱۔۴٢٢

اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا یہ شخص کون تھا اس کی 

بابت بہت سے اقوال نقل کیے جا چکے ہیں زیادہ مشہور حضرت عزیر علیہ السالم کا نام ہے 

م علیہ حضرت ابراہی)جس کے بعض صحابہ و تابعین قائل ہیں۔ وہللا اعلم۔ اس سے پہلے واقعہ 

میں صانع یعنی باری تعاٰلی کا اثبات تھا اور اس دوسرے واقعہ میں ہللا تعاٰلی ( السالم و نمرود

کی قدرت احیائے موتی کا اثبات ہے جسے ہللا تعاٰلی نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 

 سو سال کے بعد زندہ کر دیا حتی کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے

دیا۔ وہی ہللا تعاٰلی قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا جب وہ سو سال کے 

 بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لئے مشکل نہیں۔

کہا جاتا ہے کہ جب وہ مذکورہ شخص مرا اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا جب زندہ ہوا  ۴۔۴٢٢ 

شام نہیں ہوئی تھی اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن تو ابھی 

گزر گیا ہے اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ یہ تھا کی 

 اس کی موت پر سو سال گزر چکے تھے۔

کے بعد میرے یقین اور علم  یعنی یقین تو مجھے پہلے ہی تھا لیکن اب عینی مشاہدے ۲۔۴٢٢ 

 میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔

 
َِٰيْطمَ  ٖھُم َرٰبِ َاِرِِنْ َكْيَف تُـْحِي الَْمْوٰته  ۭ قَاَل َاَولَْم تُْؤِمْن  ۭ قَاَل بَٰله َولهِكْن ل ُھنَّ َوِاْذ قَاَل ِابْره ْْيِ فَُّصْ َن الطَّ نَّ قَلِْبْ  ۭ قَاَل فَُخْذ َاْربََعًة ٰمِ
ِٕ
ِالَْيَك ُُثَّ اْجَعْل عَٰله  ى

َ َعزِيٌْز َحِكْْيٌ     تِيْنََك َسْعًيا  ۭ َواْعََلْ َانَّ اّلٰله ِْنُنَّ ُجْزًءا ُُثَّ اْدُعهُنَّ ََّيْ    ١١١ُكِٰ َجَبٍل ِمٰ
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اور جب ابراہیم علیہ السالم نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح 

اری تعاٰلی نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن ب جناب( ۱)زندہ کرے گا 

میرے دل کی تسکین ہو جائے گی فرمایا چار پرندوں کے ٹکڑے کر ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ایک 

ایک ٹکڑا رکھ دو پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے اور جان رکھو کہ ہللا 

 وں واال ہے۔تعاٰلی غالب ہے حکمت

یہ احیائے موتی کا دوسرا واقعہ ہے جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم  ۱۔۴٦۰

علیہ السالم کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لئے دکھایا گیا یہ چار پرندے کون کون 

س لئے سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کئے ہیں لیکن ناموں کی تعین کا کوئی فائدہ نہیں ا

ہللا نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے بس یہ چار مختلف پرندے تھے بس ان کو مانوس کر لے 

اور پہچان لے تاکہ پکارنے پر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں اور پہچان سکے کہ یہ 

ہوں وہی پرندے ہیں ابراہیم علیہ السالم نے احیائے موتٰی کے مسئلے میں شک نہیں کیا اگر ان

مزید وضاحت )نے شک کا اظہار کیا ہوتا تو ہم یقینا شک کرنے میں ان سے زیادہ حقدار ہوتے 

 ۔(فتح القدیر)کے لئے دیکھئے 

 
َْْۢبتَْت َسـْبَع َسـنَاِبَل ِِفْ ُكِٰ  ِ ََكَثَِل َحبٍَّة َان ْيَن يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَھُْم ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ِ ُْْۢبََلٍ مِٰ  َمثَُل اَّلَّ ُ َواِسٌع عَِلْْيٌ    ُسن ََّشاُۗء  ۭ َواّلٰله ِعُف ِلَمْن ي ُ يُضه اـَُة َحبٍَّة  َۭواّلٰله

١١٠ 

جو لوگ اپنا مال ہللا تعاٰلی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس 

ر میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سے سو دانے ہوں، اور ہللا تعاٰلی اسے چاہے او

  ہے۔اور ہللا تعاٰلی کشادگی واال اور علم واال( ۱)بڑھا دے 

یہ نفاق فی سبیل ہللا کی فضیلت ہے اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ  ۱۔۴٦۱

ہونگے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر 

کی ہو گی اور دیگر نیکیوں کی۔ اور ایک نیکی کا اجر  ہیں تو یہ فضیلت نفقات و صدقات نافلہ

گویا نفقات و صدقات کا عام اجر و ثواب دیگر امور ( فتح القدیر)دس گنا کی ذیل میں آئے گا۔ 

خیر سے زیادہ ہے۔ انفاق فی سبیل ہللا کی اس اہمیت وفضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب 

فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی اور سامان اور  تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا

 اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں کیے جا سکتے۔

 
 َّ ََلٓ َاًذى   ل ِ ُُثَّ ََل يُتِْبُعْوَن َمآ َانَْفُقْوا َمنًّا وَّ ْيَن يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَھُْم ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ِ ْم ۚ َوََل خَ َاَّلَّ ِ َزنُْوَن   ھُْم َاْجُرُھْم ِعْنَد َرّٰبِ ْم َوََل ُھْم َُيْ  ١١١ْوٌف عَلَْْيِ

جو لوگ اپنا مال ہللا تعاٰلی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں 

ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ ( ۱)اور نہ ایذاء دیتے ہیں 

 ونگے۔اداس ہ

ی مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہو گی جو مال خرچ انفاق فی سبیل ہللا ک ۱۔۴٦۴

کر کے احسان نہیں جتالتا نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے کسی غریب، 

محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی 

ن ہللا تعاٰلی تین آدمیوں سے کالم نہیں فرمائے صلی ہللا علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قیامت والے د

مسلم، کتاب االیمان باب غلظ تحریم اسبال )گا، ان میں سے ایک احسان جتالنے واال ہے۔

 (االزاروالمن بالعطیۃ

 
ُ غَِّن  َحِلْْيٌ     َّتَْبُعهَآ َاًذى ۭ َواّلٰله ْن َصَدقٍَة ي َمْغِفَرةٌ َخْْيٌ ِمٰ ْعُرْوٌف وَّ  ١١١قَْوٌل مَّ
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اور ہللا ( ۱)نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذاء رسانی ہو 

 ر ہے۔تعاٰلی بےنیاز اور بردبا

ہللا تعاٰلی تجھے بھی اور ہمیں )سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا یا دعائیہ کلمات  ۱۔۴٦۲

قول معروف ہے اور مَغفَِرْت سے اس کو جواب دینا ( بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغیرہ

کا مطلب سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار اور اس کی پردہ 

پوشی ہے اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے تو یہ چشم پوشی بھی اس میں 

بہتر ہے  شامل ہے یعنی سائل سے نرم اور شفقت اور چشم پوشی، پردہ پوشی، اس صدقے سے

جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس لئے 

نیز نبی صلی ہللا علیہ ( پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے)حدیث میں کہا گیا ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ 

کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ ( نیکی)وسلم نے فرمایا تم کسی بھی معروف 

مسلم کتاب )پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ ال تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقی اخاک بوجہ طلق۔

 (البر

 
ْي يُْنِفُق َماََلٗ ِرـَاَۗء ال  ِ ى   ََكَّلَّ ِتُُكْ ِِبلَْمٰنِ َواَْلَذه َمنُْوا ََل تُْبِطلُْوا َصَدقه يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِ َوالَْيوْ َّيه ِخِر ۭ فََمثَُِلٗ ََكَثَِل َصْفَواٍن عَلَْيِه تَُراٌب فََاَصابَٗه نَّاِس َوََل يُْؤِمُن ِِبّلٰله ِم اَْله

ِفرِيْ  ُ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم اْلكه ُبْوا  ۭ َواّلٰله ا َكس َ مَّ ٍء ٰمِ ا  ۭ ََل يَـْقِدُرْوَن عَٰله ََشْ َكٗه َصِْلً  ١١١َن   َواِبٌل فَََتَ

یذاء پہنچا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ا

شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور نہ ہللا تعاٰلی پر ایمان رکھے نہ 

قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زور 

ریاکاروں کو اپنی  ان( ۱)دار مینہ برسے اور وہ اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے 

راہ نہیں ( سیدھی)کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور ہللا تعاٰلی کافروں کی قوم کو 

 دکھاتا۔

اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے صدقہ اور خیرات کر کے احسان جتالنا اور تکلیف دہ  ۱۔۴٦٤

جو منافق ہیں اور ریاکاری کے باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں بلکہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے 

لئے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف پتھر چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی 

ہو کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لئے اس میں بیج بو دے لیکں بارش کا ایک جھٹکا 

ی پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعن

جس طرح بارش اس پتھر کے لئے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی اس طرح ریا کار کو بھی اس کے 

 صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا

 
ْن َانُْفِسهِْم ََكَثَِل َجنَّةٍۢ  ِ َوتَثِْبْيتًا ِمٰ ْيَن يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَھُُم ابِْتَغاَۗء َمْرَضاِت اّلٰله ِ ُ  ِبَربَْوٍة َاَصاَّبَ َوَمثَُل اَّلَّ َّْم يُِصُْبَا َواِبٌل فََطل  ۭ َواّلٰله ا َواِبٌل فَاه تَْت ُاُُكَهَا ِضْعَفْْيِ ۚ فَِاْن ل

 ١١١ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْْيٌ  

ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنا مال ہللا تعاٰلی کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین 

اور زوردار بارش اس ( ۱)اونچی زمین پر ہو کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو 

پر برسے اور وہ اپنا پھل دوگنا الوے اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو پھوار ہی کافی ہے 

 ا ہے۔اور ہللا تمہارے کام دیکھ رہ

یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو ہللا کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کا خرچ کیا  ۱۔۴٦٢

ی مانند ہے جو پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو کہ اگر زوردار بارش ہو تو اپنا ہوا مال اس باغ ک

پھل دوگنا دے ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی اسکو کافی ہو جاتی ہے اس طرح ان کے 

نفقات بھی چاہے کم ہو یا زیادہ عند ہللا کئی کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہونگے۔ َجْنۃُ اس 

میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لیں یا وہ باغ جس  زمین کو کہتے ہیں جس
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کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ یہ جن سے ماخوذ 

ہے جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی پیٹ کے بچے کو جنین کہا جاتا ہے کہ وہ بھی 

ر کرتے ہیں کہ اس میں بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے نظر نہیں آتا دیوانگی کو جنون سے تعبی

اور جنت کو اس لئے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ َرْبَوةَ اونچی زمین کو کہتے 

 ہیں۔َوابُِل تیز بارش۔

 
َِتَا  رِْي ِمْن ََتْ َاْعنَاٍب َّتْ ْيٍل وَّ ِ ْن َّنَّ ٌَّة ُضَعَفاُۗء ښ فََاَصاَّبَآ ِاْعَص َايََودُّ َاَحُدُُكْ َاْن تَُكْوَن ََلٗ َجنٌَّة ِمٰ ِت   َوَاَصابَُه اْلِكََبُ َوََلٗ ُذٰرِي ُر   ََلٗ ِفْْيَا ِمْن ُكِٰ الثََّمره اٌرِفْيِه اَْلَِْنه

يهِت لََعلَُُّكْ تََتَفكَُّرْوَن    ُ لَُُكُ اَْله ُ اّلٰله ِِلَ يَُبْٰيِ قَْت ۭ َكذه    ١١١ََنٌرفَاْحََتَ

ھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، جس میں کیا تم میں سے کوئی ب

نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آگیا ہو اور اس کے 

ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولہ لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس 

 تمہارے لئے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو۔ یاس طرح ہللا تعالٰ ( ۱)وہ باغ جل جائے 

اسی ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی  ۱۔۴٦٦

یعنی بھرپور )جا رہی ہے جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں 

ٹے چھوٹے بچے ہوں ضعیفی کی وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھو( آمدنی کی امید ہو

وجہ سے محنت اور مشقت سے عاجز ہو چکا ہو اور اوالد بھی اسکے بڑھاپے کا بوجھ اٹھانے 

کی بجائے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو اس حالت میں تیز اور تند ہوائیں چلیں اور 

بل رہا اور نہ اس کی اوالد سارا باغ جل جائے اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قا

یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا کہ نفاق و ریاکاری کی وجہ سے ان 

کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ جب کہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور 

ہ کیا تم چاہتے ہو دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت وفرصت نہیں ہو گی۔ ہللا تعاٰلی فرماتا ہے ک

کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی ہللا عنہما اور حضرت عمر رضی ہللا عنہ نے 

اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر 

 عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر ہللا کے نافرمان ہو جاتے ہیں جس سے عمر بھر کی

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، فتح القدیر للشوکانی تفسیر ابن جریر )نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں 

 ۔(طبری

 
َن اَْلَْرِض ۠ وَ  آ َاْخَرْجنَا لَُُكْ ٰمِ بهِت َما َكَسبَُْتْ َوِممَّ َمنُْوٓا َانِْفُقْوا ِمْن َطيِٰ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِبيَْث ِمنُْه َّيه َٰ ُموا الْ ٓ َاْن تُْغِمُضْوا ِفْيِه ۭ َواْعلَُمْوٓا ََل تََيمَّ ِخِذيِْه ِاَلَّ َُتْ ِِبه تُْنِفُقْوَن َولَس ْ

ْيٌد    َ غَِّن  َْحِ  ١١١َانَّ اّلٰله

اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لئے ہماری نکالی ہوئی 

کرنے کا قصد نہ کرو جسے چ ان میں سے بری چیزوں کے خر( ۱)چیزوں میں سے خرچ کرو 

اور جان لو کہ ہللا تعاٰلی بےپرواہ ( ۴)تم خود لینے والے نہیں ہو ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو 

 ال ہےاور خوبیوں وا

صدقے کی قبولیت کے لئے جس طرح ضروری ہے کہ ریاکاری سے پاک ہو جیسا کہ  ۱۔۴٦۷

ہے کہ وہ حالل اور پاکیزہ کمائی سے  گزشتہ آیات میں بتایا گیا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری

کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے ( تجارت و صنعت)ہو چاہے وہ کاروبار 

اور یہ فرمایا کہ خبیث چیزوں کو ہللا کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو خبیث سے ایک 

ول نہیں فرماتا حدیث میں ہے ان تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں ہللا تعاٰلی اسے قب

دوسرے خبیث ( ہللا تعاٰلی پاک ہے پاک حالل چیز ہی قبول فرماتا ہے)ہللا طیب ال یقبل اال طیبا 

کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں ردی چیزیں بھی ہللا کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں جیسا 
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ى تُْنفِقُْوا ِممَّ )کہ آیت  کا بھی مفاد ہے۔ اس کے شان ( 84:۔ آل عمران1( ا تُِحبُّْونَ لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتٰٰ

نزول کی روایت میں بتالیا گیا ہے کہ بعض انصار مدینہ کی خراب اور نکمی کھجوریں بطور 

فتح القدیر۔ بحوالہ ترمذی وابن ماجہ )صدقہ مسجد میں دے جاتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ 

 ۔(وغیرہ

ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے اسی طرح ہللا کی راہ میں بھی یعنی جس طرح تم خود  ۴۔۴٦۷ 

 ردی چیزیں خرچ نہ کرو بلکہ اچھی چیزیں خرچ کرو۔

 
 ُ نُْه َوفَْضًَل  ۭ َواّلٰله ْغِفَرًة ِمٰ ُ يَِعُدُُكْ مَّ ُمُرُُكْ ِِبلَْفْحَشاِۗء ۚ َواّلٰله ُن يَِعُدُُكُ الَْفْقَر َوََّيْ ْيطه  ڦ١١١ َواِسٌع عَِلْْيٌ    َالش َّ

اور ہللا تعاٰلی تم سے ( ۱)شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بےحیائی کا حکم دیتا ہے 

  ہے۔اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے ہللا تعاٰلی وسعت واال اور علم واال

یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور قالش ہو جاؤ گے  ۱۔۴٦۲

ے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا بلکہ ان برے لیکن بر

کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے جس پر انسان بڑی سے بڑی رقم 

بےدھڑک خرچ کر ڈالتا ہے دیکھا گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا اور کسی کار خیر کے لئے 

مال سو دو سو کے لئے بار بار اپنے حساب کی جانچ  کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب

پڑتال کرتا ہے مانگنے والے کو بسا اوقات کئی کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے لیکن یہی شخص 

سینما شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بےتحاشہ 

 تردد کا ظہور نہیں ہوتا۔خرچ کرتا ہے اور اسے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور 

 
 ٓ كَُّر ِاَلَّ ا َۭوَما يَذَّ ا َكِثْْيً ُّْؤَت الِْحْْكََة فََقْد ُاْوِِتَ َخْْيً ََّشاُۗء  ۚ َوَمْن ي ُّْؤِِت الِْحْْكََة َمْن ي  ١١١ُاولُوا اَْلَلَْباِب     ي

 وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت

 ہیں۔ اور نصیحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے( ۱)ساری بھالئی دیا گیا 

حکمۃ سے بعض کے نزدیک عقل وفہم، علم اور بعض کے نزدیک اصابت رائے، قرآن  ۱۔۴٦٢

کے ناسخ ومنسوخ کا علم وفہم، قوت فیصلہ اور بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب وسنت کا 

اق میں شامل ہو سکتے ہیں صحیحین وغیرہ کی علم وفہم ہے یا سارے ہی مفہوم اس کے مصد

ایک حدیث میں ہے کہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ شخص جس کو ہللا نے مال 

دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے دوسرا وہ جسے ہللا نے حکمت دی جس سے وہ 

اب العلم، باب االغتباط صحیح بخاری، کت" )فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے

 (فی العلم والحکمۃ۔ مسلم کتاب صالة المسافرین، باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمہ۔ ۔

 
ِلِمْْيَ ِمْن َانْ  َ يَْعلَُمٗه  ۭ َوَما ِللٰظه َّْذٍر فَِانَّ اّلٰله ْن ن ََّفَقٍة َاْو نََذْرُُتْ ِمٰ ْن ن  ١١١َصاٍر َوَمآ َانَْفْقَُتْ ِمٰ

اسے ہللا تعاٰلی خوب جانتا ہے، ( ۱)کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نذر مانو تم جتنا کچھ خرچ 

 نہیں۔اور ظالموں کا کوئی مددگار 

نََذِر کا مطلب ہے میرا فالں کام ہو گیا یا فالں مشکل سے نجات مل گئی تو میں ہللا کی  ۱۔۴۷۰

مانی یا ناجائز کام راہ میں اتنا صدقہ کرونگا۔ اس نذر کا پورا کرنا ضروری ہے اگر کسی نافر

کی نذر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں نذر بھی نماز روزہ کی طرح عبادت ہے اس 

لئے ہللا کے سوا کسی اور کے نام کی نذر ماننا اس کی عبادت کرنا شرک ہے۔ جیسا کہ آج کل 

 مشہور قبروں پر نذر ونیاز کا یہ سلسلہ عام ہے ہللا تعاٰلی اس شرک سے بچائے۔

 
َُُّكْ ۭ َويَُكفِٰ  ُفْوَھا َوتُْؤتُْوَھا الُْفَقَراَۗء فَھَُو َخْْيٌ ل ا ِِهَ  ۚ َوِاْن َُّتْ َدقهِت فَِنِعمَّ ُ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْْيٌ   ِاْن تُْبُدوا الصَّ ِتُُكْ ۭ َواّلٰله اه يِٰ ْن س َ  ١١٠ُر َعْنُُكْ ِمٰ
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ر اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے او

ہللا تعاٰلی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہللا ( ۱)کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے 

  ہے۔تعاٰلی تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے واال

اس سے معلوم ہوا کہ عام حاالت میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے سوائے کسی  ۱۔۴۷۱

ورت کے کہ اعالنیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لئے ترغیب کا پہلو ہو۔ اگر ریاکاری ایسی ص

کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضلیت حاصل کر سکتے 

ہیں وہ احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے عالوہ دیگر مواقع پر 

ہی بہتر ہے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن  خاموشی سے صدقہ و خیرات کرنا

لوگوں کو قیامت کے دن عرش اٰلہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جس 

نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چال کہ اس کے 

اخفا کی افضلیت کو بعض علماء نے صرف نفلی  دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقے میں

صدقات تک محدود رکھا ہے اور زکاة کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے۔ لیکن قرآن کا 

اور حدیث کا عموم بھی اسی کی ( ابن کثیر)عموم صدقات نافلہ اور واجبہ دونوں کو شامل ہے 

 تائید کرتا ہے۔

 
ىھُْم َولهكِ  نُْفِسُُكْ ۭ َوَما تُْنِفُقْوَن ِاَلَّ ابِْتَغاۗءَ لَيَْس عَلَْيَك ُھده ََّشاُۗء  ۭ َوَما تُْنِفُقْوا ِمْن َخْْيٍ فََِلَ َ َُّيِْدْي َمْن ي َُّوفَّ ِالَْيُُكْ َوَانَُْتْ ََل  نَّ اّلٰله ِ  َۭوَما تُْنِفُقْوا ِمْن َخْْيٍ ي َوْجِه اّلٰله

 ١١١تُْظلَُمْوَن   

ے ذمے نہیں بلکہ ہدایت ہللا تعاٰلی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم انہیں ہدایت پر کھڑا کرنا تیر

جو بھلی چیز ہللا کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف ہللا کی رضامندی 

کی طلب کے لئے ہی خرچ کرنا چاہئے تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ 

 ق نہ مارا جائیگاح اور تمہارا( ۱)تمہیں دیا جائے گا 

تفسیری روایات میں اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتے  ۱۔۴۷۴

داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں۔ ہللا تعاٰلی 

ہے دوسری بات یہ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف ہللا کے اختیار میں 

ارشاد فرمائی تم جو بھی ہللا کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا جس سے یہ 

معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتے دار کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے تاہم زکاة 

 صرف مسلمان کا حق ہے کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔

 
ْيَن  ِ ُبھُُم الَْجاِهُل َاْغِنَياَۗء ِمَن التَّ ِللُْفَقَراِۗء اَّلَّ ًِب ِِف اَْلَْرِض ۡ َُيْس َ َتِطْيُعْوَن َْضْ ِ ََل يَس ْ ْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله لُْوَن النَّاَس ُاْحِّصُ ھُْم ۚ ََل يَْســـ  ْيمه َعفُِّف  ۚ تَْعرِفُھُْم ِبس ِ

َ بِ     ١١١ٖه عَِلْْيٌ   ِالَْحافًا  ۭ َوَما تُْنِفُقْوا ِمْن َخْْيٍ فَِانَّ اّلٰله

صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو ہللا کی راہ میں روک دیئے گئے، جو ملک میں چل 

نادان لوگ ان کی بےسوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ( ۱)پھر نہیں سکتے 

کرتے ں ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہی

  ہے۔تم جو کچھ مال خرچ کرو تو ہللا تعاٰلی اس کا جاننے واال( ۴)

اس سے مراد مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور ہللا کے راستے میں ہرچیز سے  ۱۔۴۷۲

 کٹ گئے دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اس کی ذیل میں آ سکتے ہیں۔ 

اختیار ( سوال سے بچنا)یہ ہے کہ فقرو غربت کے باوجود گویا اہل ایمان کی صفت  ۴۔۴۷۲

کرتے اور چمٹ کر سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کئے ہیں 

اور بعض نے ( فتح القدیر)بلکل سوال نہ کرنا کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے۔ 

کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے  کہا کہ وہ سوال میں آہو زاری نہیں کرتے اور جس چیز
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بطور )لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ اس لئے الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود 

لوگوں سے مانگے اس لئے پیشہ ور گداگروں کے بجائے، مہاجرین، دین کے طلباء اور ( پیشہ

ے گریز سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ لگا کر ان کی امداد کرنی چاہیے جو سوال کرنے س

کرتے ہیں کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیالنا انسان کی عزت نفس اور خوداری کے خالف 

ہے۔ اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے 

بحوالہ مشکوة کتاب الزکاة باب من ال تحل لہ المسئلۃ ومن )پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ 

 (لہتحل 

 
ْم ۚ وَ  ِ عَََلِنَيًة فَلَھُْم َاْجُرُھْم ِعْنَد َرّٰبِ ا وَّ َاِر ِْسًّ َّْيِل َوالِنَّ ْيَن يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَھُْم ِِبل ِ َزنُْوَن  َاَّلَّ ْم َوََل ُھْم َُيْ  ۩۩١١١ََل َخْوٌف عَلَْْيِ

عاٰلی جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب ت

 کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف اور نہ غمگینی۔

 
ُن ِمَن الَْمٰسِ  ذه  ْيطه بَُّطُه الش َّ َٰ ْي يََت ِ ُُكُْوَن الٰرِبهوا ََل يَُقْوُمْوَن ِاَلَّ مََكَ يَُقْوُم اَّلَّ ْيَن ََّيْ ِ ََّما الَْبْيُع ِمثُْل الٰرِبهوا  ۘ َوَاَحلَّ اَاَّلَّ َّھُْم قَالُْوٓا ِان ن َم الٰرِبهوا  ۭ ِِلَ ِِبَ ُ الَْبْيَع َوَحرَّ ّلٰله

 
ِٕ
ى
ۗ ِ  ۭ َوَمْن عَاَد فَُاوله ِٰٖه فَاْنََتهىى فََِلٗ َما َسلََف  ۭ َوَاْمُرٗهٓ ِاَٰل اّلٰله ب ْن رَّ ْوَن  فََمْن َجاَۗءٗه َمْوِعَظٌة ٰمِ ِِلُ ُب النَّاِر ۚ ُھْم ِفْْيَا خه  ١١١َك َاْْصه

جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو ح نہ کھڑے ہونگے مگر اسی طر( ۱)سود خور 

یہ اس لئے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے ( ۴)کر خبطی بنا دے 

حاالنکہ ہللا تعاٰلی نے تجارت کو حالل کیا اور سود کو حرام، جو شخص ہللا تعاٰلی کی ( ۲)

کا معاملہ ہللا تعاٰلی کی طرف س اور ا( ٤)نصیحت سن کر رک گیا اس کے لئے وہ ہے جو گزرا 

لوٹا، وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں ( حرام کی طرف)اور جو پھر دوبارہ ( ٢)ہے 

 ں گے۔رہی

ِربَوا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں اور شریعت میں اس کا اطالق ِربَا  ۱۔۴۷٢

ود کو کہتے ہیں جو چھ اشیا میں کمی بیشی الفَْضِل اور ربا النسیئۃ پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل اس س

مثال گندم کا تبادلہ گندم ( جس کی تفصیل حدیث میں ہے)یا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے 

سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو۔ دوسرے ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اس میں کمی 

ے ایک نقد اور دوسرا ادھار یا دونوں ہی بیشی ہو گی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائ

چھ مہینے کے لیے اس ( مثال)ربا النسیئۃ کا مطلب ہے کسی کو ( ادھار ہوں تب بھی سود ہے

روپے چھ مہینے کی مہلت کے لیے ۴۲روپے ہو گی۔ ۱۴۲شرط پر سو روپے دینا کہ واپسی 

رح بیان کیا گیا دیے جائیں۔ حضرت علی رضی ہللا عنہ کی طرف منسوب قول میں اسے اس ط

قرض پر ( )۴۲، ص۲فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ج ")کل قرض جر منفعۃ فھو ربا "ہے 

۔ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لئے دونوں قسم (لیا گیا نفع سود ہے

تھا کے قرضوں پر سود حرام ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج 

شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے دونوں کو مطلقا حرام قرار دیا ہے اس لیے بعض 

لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بنک سے لیا جاتا ہے اس پر اضافہ سود 

نہیں ہے اس لیے کہ قرض لینے واال اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بنک کو یا 

لوٹا دیتا ہے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس کی قباحت ان متجددین کو نظر نہیں قرض دہندہ کو 

آتی جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں ورنہ ہللا تعاٰلی کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ 

مثال قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے بلکہ منافع تو کجا اصل رقم 

بھی ضمانت نہیں ہے بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے جب کی حفاظت کی 

کا منافع متعین ہے جس ( چا ہے وہ بنک ہو یا کوئی ساہوکار ہو)کہ اس کے برعکس قرض دہندہ 

کی ادائیگی ہر صورت میں الزمی ہے یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت 
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الوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے اسالمیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ ع

ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیاوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے 

جس سے معاشرے میں اخوت بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت ومحبت کے جذبات 

لتا ہے۔ فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی کو فروغ م

ایک سرمائے دار کو اپنے سرمائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے چاہے معاشرے میں 

ضرورت مند، بیماری، بھوک، افالس سے کراہ رہے ہوں یا بےروزگار اپنی زندگی سے بیزار 

ہوں۔ شریعت اس شقاوت وسنگدلی کو کس طرح پسند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بہت سے 

ائش نہیں۔ بہرحال سود مطلقاً حرام ہے چاہے ذاتی ضرورت نقصانات ہیں تفصیل کی یہاں گنج

 کے لیے لیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر۔

 سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگی۔ ۴۔۴۷٢

حاالنکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے دوسرے اس  ۲۔۴۷٢

ع نقصان کا امکان رہتا ہے جب کہ سود میں دونوں چیزیں نہیں ہیں عالوہ ازیں بیع کو ہللا میں نف

 نے حالل اور سود کو حرام قرار دیا ہے پھر یہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں۔

 قبول ایمان یا توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی۔ ٤۔۴۷٢ 

یا سوء عمل اور فسادات کی وجہ سے اسے حاالت کے کہ وہ توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے  ٢۔۴۷٢ 

رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس لئے اس کے بعد دوبارہ سود لینے والے کے لئے سزا کی 

 دھمکی ہے۔

 
بُّ ُكَّ َكفَّاٍر َاِثْْيٍ  ُ ََل ُُيِ َدقهِت ۭ َواّلٰله ُ الٰرِبهوا َويُْرِِب الصَّ  ١١١يَْمَحُق اّلٰله

اور ہللا تعاٰلی کسی ناشکرے اور گنہگار ( ۱)مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے ہللا تعاٰلی سود کو 

 سے محبت نہیں کرتا۔

یہ سود کے معنوی اور روحانی نقصان اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں  ۱۔۴۷٦

کے اعتبار سے سودی رقم ( انجام)بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے لیکن معنوی حساب سے یا مال 

 و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔ ہالکت

 
وَة لَھُْم َاْجُرُھْم ِعْنَد َرّبِِٰ  كه تَُوا الزَّ لهوَة َواه ِت َوَاقَاُموا الصَّ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ َزنُْوَن  ِانَّ اَّلَّ ْم َوََل ُھْم َُيْ  ١١١ْم ۚ َوََل َخْوٌف عَلَْْيِ

نیک کام کرتے ہیں نمازوں کو قائم رکھتے  (سنت کے مطابق)بیشک جو لوگ ایمان کے ساتھ 

ہیں اور زکوة ادا کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب تعاٰلی کے پاس ہے ان پر نہ تو کوئی خوف 

 ہے، نہ اداسی اور غم

 
ْؤِمِنْْيَ  َ َوَذُرْوا َما بَِقَي ِمَن الٰرِبهٓوا ِاْن ُكْنَُتْ مُّ َُّقوا اّلٰله َمنُوا ات يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ  ١١١  َّيه

اے ایمان والو ہللا تعاٰلی سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان 

 والے ہو۔

 
ِ َوَرُسْوَِلٖ ۚ َوِاْن تُبَُْتْ فَلَُُكْ ُرُءْوُس َاْمَواِلُُكْ ۚ  َن اّلٰله َّْم تَْفَعلُْوا فَْاَذنُْوا ِِبَْرٍب ٰمِ  ١١١ْظلَُمْوَن   ََل تَْظِلُمْوَن َوََل تُ فَِاْن ل

اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ہللا تعاٰلی سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ 

ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا ( ۱)

 (۴)ے۔جائ

ہیں دی گئی۔ اس لئے یہ ایسی سخت سزا ہے جو اور کسی معصیت کے ارتکاب پر ن ۱۔۴۷٢

حضرت عبد ہللا بن عباس رضی ہللا تعاٰلی عنہ نے کہا کہ اسالمی مملکت میں جو شخص سود 
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چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ 

 ( ابن کثیر)آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے 

وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا اور اگر  تم اگر اصل زر سے زیادہ ۴۔۴۷٢

 تمہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔

 
َُُّكْ ِاْن ُكْنَُتْ تَْعلَُمْوَن      قُْوا َخْْيٌ ل ٍة ۭ َوَاْن تََصدَّ َ َِ ٍة فَنَِظَرٌة ِاٰله َميْ َ ِْ  ١١َوِاْن ََكَن ُذْو ُع

و اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لئے اور اگر کوئی تنگی واال ہو ت

 م ہو۔اگر تمہیں عل( ۱)بہت ہی بہتر ہے 

زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود اصل رقم  ۱۔۴۲۰

میں اضافہ ہی ہوتا چال جاتا تھا جس سے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی 

ئیگی ناممکن ہو جاتی تھی اس کے برعکس ہللا تعاٰلی نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو ادا

آسانی تک اسے مہلت دے دو اور اگر قرض بالکل ( سود لینا تو درکنار اصل مال لینے میں بھی)

ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کتنا فرق ہے 

نظاموں میں ایک سراسر ظلم، سنگدلی اور خود غرضی پر مبنی نظام اور دوسرا  ان دونوں

ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے واال نظام۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پر 

رحمت نظام اٰلہی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسالم کا کیا قصور اور ہللا پر کیا الزام؟ کاش مسلمان 

 ی اہمیت وافادیت کو سمجھ سکیں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں۔اپنے دین ک

 
ا َكَسبَْت َوُھْم ََل يُْظلَُمْوَن    ِ ۼ ُُثَّ تَُوِٰفه ُكُّ نَْفٍس مَّ َُّقْوا يَْوًما تُْرَجُعْوَن ِفْيِه ِاَٰل اّلٰله    ١١٠َوات

ٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب ہللا تعاٰلی کی طرف لو

 ے گا۔اور ان پر ظلم نہیں کیا جائ( ۱)کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا 

بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم  ۱۔۱۲۱

 (ابن کثیر)پر نازل ہوئی، اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔

 
َّيْنَُُكْ  ى فَاْكُتُبْوُه  ۭ َولَْيْكُتْب ب َسمًّ  َاَجٍل مُّ

ٓ َمنُْوٓا ِاَذا تََدايَنَُْتْ ِبَديٍْن ِاٰله يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ُ فَلَْيْكُتْب ۚ َولُْيْمِلِل َّيه ََّمُه اّلٰله َب ََكِتٌب َاْن يَّْكتَُب مََكَ عَل  ََكِتبٌۢ ِِبلَْعْدِل ۠ َوََل ََّيْ

ْي عَلَ  ِ ْي عَلَْيِه الَْحقُّ َسفِ اَّلَّ ِ ا  ۭ فَِاْن ََكَن اَّلَّ ً ْس ِمنُْه َشـْيـــــ  َٰ َّٗه َوََل يَْب َ َرب ُِّملَّ ُھَو فَلُْيْمِلْل َوِليُّٗه ِِبلَْعْدِل ۭ ْيِه الَْحقُّ َولَْيتَِّق اّلٰله َتِطْيُع َاْن ي ْْيًا َاْو َضِعْيًفا َاْو ََل يَس ْ

هََداِۗء َاْن تَِضلَّ َواْستَْشهُِدْوا َشهِْيَدْيِن مِ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ اْمَرَاتهِن ِممَّ َّْم يَُكْوََن َرُجلَْْيِ فََرُجٌل وَّ َب ْن ٰرَِجاِلُُكْ ۚ فَِاْن ل ى ۭ َوََل ََّيْ ُِٕىَما اَْلُْخره ىھَُما فَُتَذكَِٰر ِاْحده  ِاْحده

ُمْوٓا َاْن تَ  هََداُۗء ِاَذا َما ُدُعْوا  ۭ َوََل تَْســـــ  ٓ اَ الشُّ هَاَدِة َوَاْدّنه ِ َوَاْقَوُم ِللشَّ ِلُُكْ َاقَْسطُ ِعْنَد اّلٰله ٓ َاَجِِلٖ  ۭ ذه ا ِاٰله ا َاْو َكِبْْيً ٓ َاْن تَُكـْوَن ِّتَاَرًة ْكُتُبْوُه َصِغْْيً َلَّ تَْرًَتبُْوٓا ِاَلَّ

ٌِ َاَلَّ تَْكتُ  ًة تُِدْيُرْوَِنَا بَيْنَُُكْ فَلَيَْس عَلَْيُُكْ ُجنَا َّٗه فُُسوْ َحاِْضَ ََل َشهِْيٌد ڛ َوِاْن تَْفَعلُْوا فَِان َ ۭ ُبْوَھا  ۭ َوَاْشهُِدْوٓا ِاَذا تََبايَْعَُتْ  َ۠وََل يَُضاۗرَّ ََكتٌِب وَّ َُّقوا اّلٰله قٌۢ ِبُُكْ ۭ َوات

ٍء عَِلْْيٌ     ِٰ ََشْ ُُ ُ ِب ُ  ۭ َواّلٰله ُِٰمُُكُ اّلٰله  ١١١َويَُعل

ایک دوسرے سے میعاد مقرہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے  اے ایمان والو جب تم آپس میں

اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو ( ۱)لکھ لیا کرو 

چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے ہللا تعاٰلی نے اسے سکھایا ہے پس اسے بھی لکھ 

ے اور اپنے ہللا تعاٰلی سے ڈرے جو اس کا رب ائوہ لکھو( ۴)دینا چاہیے جس کے ذمہ حق ہو 

ہے اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور 

ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے اور اپنے میں سے 

ور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند دو مرد گواہ رکھ لو۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد ا

اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ ( ٢)تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دال دے ( ٤)کر لو 

جب بالئے جائیں تو انکار نہ کریں اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا 

ت انصاف والی ہے اور گواہی کو بہہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو، ہللا تعاٰلی کے نزدیک یہ بات 
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ہاں یہ اور بات ہے ( ٦)بھی درست رکھنے والی ہے شک وشبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے 

کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تم پر اس کے نہ 

یاد )اور ( ۷)کرو  یالکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر ل

اور تم یہ کرو تو یہ تمہاری ( ۲)نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو ( رکھو کہ

کھلی نافرمانی ہے، ہللا سے ڈرو ہللا تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور ہللا تعاٰلی ہرچیز کو خوب جاننے 

  ہے۔واال

خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو  جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و ۱۔۴۲۴

کی بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ( قرضوں)پھر ایسے معاشرے میں 

ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند 

جاتا ہے۔  بھی نہیں کرتا پھر اپنی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لئے قرض ہی باقی رہ

اسی لئے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر 

ضرورت ہے اور جھگڑوں کا باعث بھی ہے اس لئے اس آیت میں جسے آیتہ الدین کہا جاتا ہے 

اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے ہللا تعاٰلی نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات 

ں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنیں اس کے لئے ایک حکم یہ دیا دی ہی

گیا ہے کہ مدت کا تعین کر لو دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو تیسرا یہ کہ اس پر دو مسلمان مرد کو یا 

 ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔

حیح تعداد لکھوائے اس میں کمی اس سے مراد ہے یعنی وہ ہللا سے ڈرتا ہوا رقم کی ص ۴۔۴۲۴

نہ کرے آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے 

کو نقصان نہ ( قرض دینے والے)ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوالے تاکہ صاحب حق 

 ہو۔

رآن کی اس آیت سے یعنی جن کی دیانتداری اور عدالت پر مطمئن ہو۔ عالوہ ازیں ق ۲۔۴۲۴

معلوم ہوا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی 

عورت کی گواہی بھی جائز نہیں سوائے ان معامالت کے جن پر عورت کے عالوہ کوئی اور 

مطلع نہیں ہو سکتا اس امر میں اختالف ہے کہ مدعی کی ایک قسم کے ساتھ دو عورتوں کی 

پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے  گواہی

جب کہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھا لے۔ فقہائے احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں 

جب کہ محدثین اس کے قائل ہیں کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا 

عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو دو عورتوں اور قسم کے ساتھ ثابت ہے اور دو 

 (فتح القدیر)فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا 

یہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے۔ یعنی  ٤۔۴۲۴ 

جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی )عورت عقل اور یاداشت میں مرد سے کمزور ہے 

اس میں عورت کی شرم ساری اور فروتری کا اظہار نہیں ( عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے

ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں بلکہ ایک فطرتی کمزوری کا بیان ہے جو ہللا تعاٰلی 

کی حکمت ومشیت پر مبنی ہے۔ مکابرةً کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے۔ لیکن حقائق 

 کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے۔و واقعات 

یہ لکھنے کے فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہونگے، گواہی بھی  ٢۔۴۲۴ 

یا غائب ہو جائے تو اس صورت میں تحریر کام ( کہ گواہ اگر فوت ہو جائے)درست رہے گی 

تحریر آئے گی، اور شک وشبہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ شک پڑنے کی صورت میں 

 دیکھ کر شک دور کیا جا سکتا ہے۔
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یہ وہ خریدو فروخت ہے جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف  ٦۔۴۲۴

کا خطرہ ہو ورنہ اس سے پہلے نقد سودے کو لکھنے سے مستشٰنی کر دیا گیا ہے بعض نے بیع 

 سے مکان دکان، باغ یاحیوانات کی بیع مراد لی ہے۔

نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے عالقے میں ان کو بالیا جائے کہ جس سے  ان کو ۷۔۴۲۴

ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہو یا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی 

 گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔

گیا ہے ان یعنی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو اور جن چیزوں سے روکا  ۲۔۴۲

 سے اجتناب کرو۔

 
ْقُبْوَضٌة  ۭ فَِاْن َاِمَن بَْعُضُُكْ بَْعًضا فَلُْيَؤدِٰ  ٌن مَّ ُدْوا ََكِتًبا فَرِھه لَْم َّتِ هَاَدَة  ۭ َوَمْن يَّ َوِاْن ُكْنَُتْ عَٰله َسَفٍر وَّ َّٗه  ۭ َوََل تَْكُتُموا الشَّ َ َرب ي اْؤتُِمَن َاَمانََتٗه َولَْيتَِّق اّلٰله ِ ْكُتْمهَا  اَّلَّ

ُ ِبَما تَْعَملُْوَن عَِلْْيٌ     ُِثٌ قَلُْبٗه  ۭ َواّلٰله َّٗهٓ اه    ١١١فَِان

ہاں آپس میں ( ۱)اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے واال نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو 

 ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور ہللا تعاٰلی سے

اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپالے وہ گناہ گار دل ( ۴)رتا رہے جو اس کا رب ہے۔ ڈ

 ا ہے،اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے ہللا تعاٰلی خوب جانت( ۲)واال ہے 

اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے وہاں لکھنے واال یا کاغذ  ۱۔۴۲۲

ورت بتالئی جارہی ہے کہ قرض لینے واال کوئی چیز قرض پنسل نہ ملے تو اس کی متبادل ص

دینے والے کے پاس گروی رکھ دے اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا 

ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی اگر گروی 

اس نفع کا حقدار مالک ہوگا اور  رکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو

گروی رکھی ہوئی چیز پر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچ وصول کر سکتا ہے باقی 

 نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔

یعنی اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر  ۴۔۴۲۲

 سے ڈرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے ادا سکتے ہو امانت سے مراد یہاں قرض ہے ہللا

 کرے۔

سزا یہاں قرآن اور احادیث ( وعید)گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے اس لئے اس پر سخت  ۲۔۴۲۲ 

میں بیان کی گئی ہے اسی لئے گواہی دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے 

گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر 

از خود گواہی کے لئے پیش ہو جائے۔ اال اخبرکم بخیر الشھداء؟ الذی یاتی بشھادتہ قبل ان یسئالھا 

ایک دوسری روایت میں بدترین گواہ کی ( صحیح مسلم کتاب االقضیۃ، باب بیان خیر الشھود)

ھداء؟ الذین عشھون قبل ان اال اخبرکم بشر الش"نشان دہی بھی فرما دی گئی ہے۔ 

کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ ("صحیح بخاری، کتاب الرقاق۔ مسلم، کتاب فضائل الصحابۃ")یستشھدوا

بتالؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے 

ز آیت میں دل کا مطلب ہے یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہں۔ نی"ہیں

خاص ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے عالوہ ازیں دل تمام اعضا کا سردار ہے 

اور یہ ایسا مضغہ گوشت ہے کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر اس 

ذا صلحت اال وان فی الجسد مضغۃ ا"میں فساد آجائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ 

صحیح بخاری، کتاب االیمان، باب " )وھی القلب! صلح الجسد کلہ، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اال

 ۔(فضل من استبرأالدینہ
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ْبُُكْ ِبِه  ُفْوُه ُُيَاس ِ ٓ َانُْفِسُُكْ َاْو َُّتْ ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض ۭ َوِاْن تُْبُدْوا َما ِِفْ وه مه ِ َما ِِف السَّ ُ  ۭ فَ ّلِلٰه ٍء اّلٰله ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ ََّشاُۗء  ۭ َواّلٰله ُب َمْن ي ََّشاُۗء َويَُعٰذِ يَْغِفُر ِلَمْن ي

 ١١١قَِدْيٌر  

آسمانوں اور زمین کی ہرچیز ہللا تعاٰلی ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے 

خشے جسے ب پھر جسے چاہے( ۱)تم ظاہر کرو یا چھپاؤ ہللا تعاٰلی اس کا حساب تم سے لے گا 

 چاہے سزا دے اور ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے۔

احایث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے انہوں  ۱۔۴۲٤

نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول ہللا نماز، روزہ، زکوة وجہاد وغیرہ یہ 

ہم بجا التے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے باال نہیں  سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے

ہیں لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیاالت اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں وہ تو انسانی 

طاقت سے باہر ہیں۔ لیکن ہللا تعاٰلی نے ان پر بھی محاسبہ کا اعالن فرمایا ہے نبی کریم صلی ہللا 

کے جذبہ سمع و طاعت کو دیکھتے ہوئے کہا ہللا تعاٰلی نے اس آیت علیہ وسلم نے صحابہ کرام 

کو منسوخ فرما دیا اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہللا تعاٰلی نے میری امت سے 

جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا 

دیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیاالت پر  جن کا اظہار زبان سے کر

محاسبہ نہیں ہوگا۔ صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جائیں یا عمل کا 

 قالب اختیار کرلیں ۔

 
َمَن ِِب  ِٰٖه َوالُْمْؤِمنُْوَن ۭ ُك  اه ب ُسْوُل ِبَمآ ُاْنزَِل ِالَْيِه ِمْن رَّ َمَن الرَّ ْعنَا َوَاَطْعنَ اه ُسِِلٖ ۣ َوقَالُْوا ََسِ ْن رُّ ُق بَْْيَ َاَحٍد ٰمِ َكِتٖه َوُكُتِبٖه َوُرُسِِلٖ  ََۣل نَُفٰرِ

ِٕ
ۗى ِ َوَمله َّنَا ّلٰله ا ڭ غُْفَرانََك َرب

 ١١١َوِالَْيَك الَْمِصْْيُ  

ھی رسول ایمان الیا اس چیز پر جو اس کی طرف ہللا تعاٰلی کی جانب سے اترے اور مومن ب

ایمان الئے یہ سب ہللا تعاٰلی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں 

انہوں نے کہہ دیا ( ۱)پر ایمان الئے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے 

کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری 

 لوٹنا ہے۔ف ہی طر

اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا  ۱۔۴۲٢

ُ نَْفًسا ااِلَّ ُوْسَعھَا)ہے اور اس اگلی آیت  میں ہللا تعاٰلی کی رحمت اور ( 448:۔ البقرة4( اَل یَُكلُِّف ہللٰاٰ

ے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس ن

نہیں کیا جو ان کی طاقت سے باال ہو۔ ان دونوں آیات کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے نبی 

صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورة بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو 

ے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو دوسری حدیث میں ہ( صحیح بخاری)یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں 

معراج کی رات جو تین چیزیں ملیں ان میں سے ایک سورة بقرہ کی یہ دو آخری آیات بھی ہیں 

کئی روایات میں یہ وارد ہے کہ اس سورة کی آخری آیات آپ صلی ہللا علیہ وسلم ( صحیح مسلم)

یات آپ کے سوا کسی کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش اٰلہی کے نیچے ہے۔ اور یہ آ

اور نبی کو نہیں دی گئیں حضرت معاذ رضی ہللا تعاٰلی عنہ اس صورت کے خاتمے پر آمین کہا 

 کرتے تھے۔

 
 ٓ َّنَا ََل تَُؤاِخْذََن ُ نَْفًسا ِاَلَّ ُوْسَعهَا  ۭ لَهَا َما َكَسبَْت َوعَلَْْيَا َما اْكتََسبَْت  َۭرب ُف اّلٰله َِّسيْنَآ اَ  ََل يَُُكِٰ ْيَن ِاْن ن ِ لَْتٗه عََٰل اَّلَّ ا مََكَ َْحَ ِمْل عَلَْينَآ ِاِْصً َّنَا َوََل ََتْ ْو َاْخَطْاََن  ۚ َرب

نَ  لْنَا َما ََل َطاقََة لَنَا ِبٖه ۚ َواْعُف َعنَّا   ۪ َواْغِفْر لَنَا   ۪ َواْرَْحْ ٰمِ َّنَا َوََل َُتَ ِفرِيَْن   ا   ۪ َانَْت َمْولهىنَا فَانْــُّصْ ِمْن قَْبِلنَا  ۚ َرب    ١١١ََن عََٰل الَْقْوِم اْلكه

ہللا تعاٰلی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے 

لئے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو 
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ل جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈاال تھا اے تو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈا

ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں 

 بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔

 

 سورة آل عمران
 (۴۰۰ت ۔ تعداد آیا ۲سورة آل عمران ۔ سورة نمبر )
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم واال ہے

یہ سورت مدنی ہے اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں اور اس کا 

 ٢کے بارے میں نازل ہوا ہے جو آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران  ۲۲ابتدائی حصہ یعنی 

ہجری میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا عیسائیوں نے آ کر نبی صلی ہللا 

علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسالم کے بارے میں مذاکرہ و مباحثہ کیا جس کو رد 

 گی۔ کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی گئی جس کی تفصیل آگے آئے

 
  Ǻالۗـۗمَّ   

 (۱)الم 

 
َ ِاَلَّ ُھَو   الْـَحيُّ الَْقيُّْوُم   ُ ََلٓ ِاَله  Ąۭاّلٰله

 (۱)ہللا تعاٰلی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے 

ے َحیُّ اور قَیُوُم ہللا تعاٰلی کی خاص صفات ہیں جن کا مطلب وہ ازل سے ابد تک رہے گا اس ۱۔۴

موت اور فنا نہیں قیوم کا مطلب سارے کائنات کا قائم رکھنے واال، محافظ اور نگران، ساری 

کائنات اس کی محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی حضرت عیسٰی کو ہللا یا ابن ہللا یا تین میں 

سے ایک مانتے تھے گویا ان کو کہا جا رہا ہے جب حضرت عیسٰی علیہ السالم بھی ہللا کی 

مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ والدت بھی تخلیق کائنات سے بہت 

عرصہ بعد کا ہے تو پھر وہ ہللا یا ہللا کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں نیز ان پر موت بھی نہیں 

آنی چاہیے تھی لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے اور عیسائیوں کے 

ل ہمکنار ہو چکے۔ احادیث میں آتا ہے کہ تین آیتوں میں ہللا کا اسم اعظم ہے جس کے بقو

ذریعے سے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ ایک یہ آل عمران کی آیت۔ دوسری آیت الکرسی 

 (ابن کثیر تفسیر آیت الکرسی)اور تیسری سورة طہٰ 

 
 ِٰ قًا ل َب ِِبلَْحٰقِ ُمَصٰدِ َل عَلَْيَك اْلِكته ْيَل  نَزَّ َْنِ ىَة َواَْلِ   Ǽَما بَْْيَ يََديِْه َوَاْنَزَل التَّْوره

جو اپنے سے پہلے کی تصدیق ( ۱)جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا 

 کرنے والی ہے اسی اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا

 مراد قرآن مجید ہے۔یعنی اس کی منزل من ہللا ہونے میں کوئی شک نہیں کتاب سے  ۱۔ ۲

 
ِ لَھُْم عََذاٌب َشِديٌْد  ۭ  يهِت اّلٰله ْيَن َكَفُرْوا ِِبه ِ ِٰلنَّاِس َوَاْنَزَل الُْفْرقَاَن ڛ ِانَّ اَّلَّ ُ َعزِيٌْز ُذو انِْتَقاٍم   ِمْن قَْبُل ُھًدى ل  Ćَواّلٰله
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جو لوگ ( ۴)ا اور قرآن بھی اسی نے اتار( ۱)اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر 

ہللا تعاٰلی کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور ہللا تعاٰلی غالب ہے، 

 واال۔بدلہ لینے 

اس سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہویئں یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے یعنی جو  ۱۔ ٤

گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے باتیں ان میں درج تھیں ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیشن 

جس کے صاف معنی یہ ہیں یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت 

سی کتابیں نازل فرمائیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا ان میں 

 باہم مطابقت کی بجائے مخالفت ہوتی۔

انجیل بھی یقینا لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں اسلئے  یعنی اپنے وقت میں تورات اور ۴۔ ٤

کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ تاہم اس کے بعد دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی کہ اب 

تورات و انجیل کا دور ختم ہو گیا اب قرآن نازل ہو چکا ہے وہ فرقان ہے اور اب صرف وہی 

 انے بغیر عند ہللا کوئی مسلمان اور مومن نہیں۔حق و باطل کی پہچان ہے اس کو سچا م

 
َماِۗء    ٌء ِِف اَْلَْرِض َوََل ِِف السَّ ى عَلَْيِه ََشْ فه َ ََل َُيْ  Ĉِۭانَّ اّلٰله

 یقیناً ہللا تعاٰلی پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

 
 ٓ ُرُُكْ ِِف اَْلَْرَحاِم َكْيَف يََشاُۗء  ۭ ََل ْي يَُصٰوِ ِ َ ِاَلَّ ُھَو الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ   ُھَو اَّلَّ  Č ِاَله

اس کے سوا کوئی ( ۱)وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے 

  ہے۔معبود برحق نہیں وہ غالب ہے حکمت واال

خوب صورت یا بد صورت، مذکر یا مونث نیک بخت یا بد بخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت  ۱۔٦

ب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف ہللا تعاٰلی ہی کرنے واال ہے تو حضرت عیسٰی ج

علیہ السالم ہللا کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی اسی مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں 

 آئے ہیں جس کا سلسلہ ہللا نے رحم مادر میں قائم فرمایا۔

 
ْيٓ َانَْزَل عَلَْيَك اْلِكتهَب  ِ ٌَ فَيَتَّبِ ُھَو اَّلَّ ْم َزيْ ْيَن ِِفْ قُلُْوِّبِ ِ ا اَّلَّ ُِبهٌت ۭ فََامَّ ِب َوُاَخُر ُمتَش ه ْحَْكهٌت ُھنَّ ُامُّ اْلِكته يهٌت مُّ ُعْوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاَۗء الِْفْتنَِة َوابِْتَغاَۗء ِمنُْه اه

ُ  ڤ وَ  ٓ ِاَلَّ اّلٰله ِويَِْلٗ ِويِِْلٖ څ َوَما يَْعََلُ ًَتْ ٓ ُاولُوا اَْلَ ًَتْ كَُّر ِاَلَّ ِٰنَا  ۚ َوَما يَذَّ ْن ِعْنِد َرب َّا ِبٖه   ُك  ٰمِ َمن ْوَن ِِف الِْعَْلِ يَُقْولُْوَن اه ِِسُ  Ċلَْباِب   الٰره

وہی ہللا تعاٰلی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب 

جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں  پس( ۱)ہیں اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ 

کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لئے، حاالنکہ ان کی 

اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی ( ۴)حقیقی مراد کو سوائے ہللا تعاٰلی کے کوئی نہیں جانتا 

یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو  ں،کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان ال چکے ہی

 صرف عقلمند حاصل کرتے ہیں،

محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر ونواہی، احکام و مسائل اور قصص وحکایات  ۱۔۷

ہیں جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے اور ان کے سمجھنے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آتا اس 

یں مثال ہللا کی ہستی قضا و قدر کے مسائل، جنت و دوزخ، مالئکہ کے برعکس آیات متشابھات ہ

وغیرہ یعنی ماوراء عقل حقائق جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو یا ان میں 

ایسی تاویل کی گنجائش ہو یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا ممکن ہو۔ 

جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہ کے پیچھے اس لئے آگے کہاجا رہا ہے کہ 

پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فتنے برپا کرتے ہیں جیسے عیسائی ہیں۔ قرآن نے 

حضرت عیسٰی علیہ السالم کو عبد ہللا اور نبی کہا یہ واضح اور محکم بات ہے لیکن عیسائی 
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 اور کلمۃ ہللا جو کہا گیا اس سے اپنے اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیسٰی کو روح ہللا

گمراہ کن عقائد پر غلط استدال کرتے ہیں یہی حال اہل بدعت کا ہے ْقرآن کے واضح عقائد کے 

برعکس اہل بدعت نے جو غلط عقائد گھڑ رکھے ہیں وہ انہیں متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں۔ اور 

ے گورکھ دھندے سے متشابھات بنا دیتے بسا اوقات محکمات کو بھی اپنے فلسفیانہ استدالل ک

ہیں اعاذنا ہللا منہ۔ ان کے برعکس صحیح العقیدہ مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے اور 

متشابھات کے مفہوم کو بھی اگر اس میں اشتباہ ہو محکمت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش 

ے سے بھی محفوظ رہتا کرتا ہے کیونکہ قرآن نے انہی اصل کتاب قرار دیا ہے۔ جس سے وہ فتن

 ہے اور عقائد گمراہی سے بھی جعلنا ہللا منہم 

ُ پر  ۴۔۷ تاویل کے ایک معنی تو ہیں کسی چیز کی اصل حقیقت اس معنی کے اعتبار سے ااْل ہللٰاٰ

وقف ضروری ہے۔ کیونکہ ہرچیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف ہللا تعاٰلی ہی جانتا ہے 

سی چیز کی تفسیر و تعبیر اور بیان، اس اعتبار سے ااْل ہللٰا پر تاویل کے دوسرے معنی ہیں ک

ِسُخْوَن فِي اْلِعْلمِ )وقف کے بجائے  پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے کیونکہ ( 7:۔ آل عمران1( َوالٰرٰ

مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر کا علم رکھتے ہیں تاویل کے یہ دونوں معنی قرآن کریم 

 (ملخص از ابن کثیر) کے استعمال سے ثابت ہیں

 
اُب    ََّك َانَْت الَْوھَّ ًة  ۚ ِان نَْك َرْْحَ ُ َّنَا ََل تُزِْغ قُلُْوبَنَا بَْعَد ِاْذ َھَديْتَنَا َوَھْب لَنَا ِمْن لَّ  Ďَرب

ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے ! اے ہمارے رب

 ی بڑی عطا دینے واال ہے۔رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہ

 
ِلُف الِْمْيَعاَد     َ ََل ُُيْ ََّك َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوٍم َلَّ َريَْب ِفْيِه ۭ ِانَّ اّلٰله َّنَآ ِان    Ḍَرب

تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے واال ہے جس کے آنے میں کوئی شک ! اے ہمارے رب

 کرتا۔نہیں، یقیناً ہللا تعاٰلی وعدہ خالفی نہیں 

 
 
ِٕ
ى
ۗ ا  َوُاوله ً ِ َشـْيــــــ  َن اّلٰله ْيَن َكَفُرْوا لَْن تُْغِّنَ َعْنھُْم َاْمَوالُھُْم َوََلٓ َاْوََلُدُھْم ٰمِ ِ    01َك ُھْم َوقُْوُد النَّاِر ِانَّ اَّلَّ

سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، ( کے عذاب)کافروں کے مال اور ان کی اوالد ہللا تعاٰلی 

 جہنم کا ایندھن ہی ہیں۔یہ تو 

 
 ُ ْم َواّلٰله ُ ِبُذنُْوِّبِ يهِتنَا  ۚ فََاَخَذُھُم اّلٰله بُْوا ِِبه ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم َۭكذَّ ِ ِل ِفْرَعْوَن   َواَّلَّ  00 َشِديُْد الِْعَقاِب      َكَدْاِب اه

کو جھٹالیا جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں 

 پھر ہللا تعاٰلی نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور ہللا تعاٰلی سخت عذاب دینے واال ہے۔

 
َ ۭ َوِبئَْس الِْمهَاُد      َّنَّ ْوَن ِاٰله ََجَ َّشُ ْيَن َكَفُرْوا َسـُتْغلَُبْوَن َوَُتْ ِ ِٰـَّلَّ  01قُْل ل

ے اور جہنم کی طرف جمع کئ( ۱)ؤ گے کہ تم عنقریب مغلوب کئے جا! کافروں سے کہہ دیجئے

 جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں۔ اور یہ پیش گوئی جلدی پوری ہو گئی۔ چنانچہ بنو  ۱۔۱۴

قینقاع اور بنو نفیر جال وطن کئے گئے بنو قریظہ قتل کئے گئے پھر خیبر فتح ہو گیا اور تمام 

 (فتح القدیر)ا گیا یہودیوں پر جزیہ عائد کر دی

 
ى ََكِفَرٌة يََّرْونَھُ ِ َوُاْخره يٌَة ِِفْ ِفئََتْْيِ الَْتَقتَا  ۭ ِفئٌَة تَُقاِتُل ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ِِلَ لَِعَْبَ قَْد ََكَن لَُُكْ اه ََّشاُۗء  ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ُد ِبنَّْصِٖه َمْن ي ِٰ ُ يَُؤي ْم َرْاَي الَْعْْيِ ۭ َواّلٰله ثْلَْْيِ ُوِل ْم ٰمِ ًة َِلٰ

 01اَْلَبَْصاِر  
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یقیناً تمہارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گتھ گئی تھیں، ایک جماعت تو 

ہللا کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے 

سے قوی کرتا ہے یقیناً اس میں د اور ہللا تعاٰلی جسے چاہے اپنی مد( ۱)دوگنا دیکھتے تھے 

 آنکھوں والوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔

یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دوگنا دیکھتا ہے کافروں کی تعداد ایک ہزار  ۱۔۱۲

کے قریب تھی انہیں مسلمان دو ہزار کے قریب دکھائی دیتے تھے مقصد اس سے ان کے دلوں 

تھی ( ۲۱۲یا )اور مسلمانوں کی تعداد تین سو سے کچھ اوپر میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا 

کے درمیان نظر آتے تھے۔ دراں حاالنکہ ان کی اصل تعداد ہزار کے  ۷۰۰اور  ٦۰۰انہیں کافر 

تھی مقصد اس سے مسلمانوں کا عزم و حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے ( گنا ۲)قریب 

و جاتے جب وہ تین گنا کی بجائے دو گنا نظر آئے تین گنا دیکھ کر ممکن تھا مسلمان مرغوب ہ

تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا لیکن یہ دوگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی پھر جب دونوں 

گروہ آمنے سامنے صف آرا ہوگئے تو ہللا تعاٰلی نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے 

لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہر ایک کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق 

َواِْذ یُِرْیُكُمْوھُْم اِِذ اْلتَقَْیتُْم فِْيٓ اَْعیُنُِكْم قَلِْیاًل وَّ یُقَلِّلُُكْم )یہ تفصیل ( ابن کثیر)پیش قدمی کی کوشش کرے 

ُ اَْمًرا َكاَن َمْفُعْواًل   ِ تُْرَجُع ۘ  فِْيٓ اَْعیُنِِھْم لِیَْقِضَي ہللٰاٰ میں بیان ( 22:۔االنفال4( ۘ  22ااْلُُمْوُر  َواِلَى ہللٰاٰ

کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں 

کے درمیان پیش آیا یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی ایک تو اس لئے کہ یہ پہلی جنگ تھی 

فیان کے قافلے کے لئے نکلے تھے دوسرے یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی مسلمان ابو س

جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جارہا تھا مگر اطالع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ 

بچا کر لے گیا لیکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور 

ہللا تعاٰلی کی خصوصی مدد  مقام بدر پر یہ پہال معرکہ برپا ہوا تیسرے اس میں مسلمانوں کو

حاصل ہوئی چوتھے اس میں کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی جس سے آئندہ کے لئے 

 کافروں کے حوصلے پست ہوگئے۔

 
َھِب َوالِْفضَّ  َِٰساِۗء َوالَْبِنْْيَ َوالَْقنَاِطْْيِ الُْمَقنَْطَرِة ِمَن اَّلَّ ِت ِمَن الن هَوه َِٰن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ نَْيا  ۚ ِة َواُزي وِة الُّ ٌُ الَْحيه ِِلَ َمتَا َمِة َواَْلَنَْعاِم َوالَْحْرِث ۭ ذه ْيِل الُْمَسوَّ َٰ لْ

ِب     ُ ِعْنَدٗه ُحْسُن الَْماه  01َواّلٰله

مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزیٰن کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور 

یہ ( ۱)ار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی سونے چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے اور نشاند

 س ہے۔دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانا تو ہللا تعاٰلی ہی کے پا

َشھََوات سے مراد یہاں مشتبھات ہیں یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب  ۱۔۱٤

یدہ نہیں ہے بشرطیکہ اعتدال کے اور پسندیدہ ہیں اس لئے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسند

اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تزیین بھی ہللا کی طرف سے آزمائش ہے سب 

سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے 

ور خوشبو اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت ا

مجھے محبوب ہے اسی طرح نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر 

متاع قرار دیا ہے اس لئے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین 

رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی ورنہ یہی عورت مرد کے لئے سب سے بڑا فتنہ ہے 

صلی ہللا علیہ وسلم ہے میرے بعد جو فتنے رونما ہونگے ان میں مردوں کے لئے فرمان رسول 

سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے اگر اس مقصد کے لئے 

مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا و تکثیر نسل ہے تو محمود ہے ورنہ مزموم۔ نبی صلی ہللا 
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بت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو بہت مح)علیہ وسلم کا فرمان 

اس لئے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر 

اس آیت سے رھبانیت کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ثابت ( کروں گا

ت صلہ رحمی صدقہ و خیرات اور امور پر ہوتی ہے مال ودولت سے بھی مقصود قیام معیش

خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ ہللا کی رضا حاصل ہو تو اس کی محبت بھی عین 

مطلوب ہے ورنہ مذموم۔ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی 

و یہ سب پسندیدہ ہیں اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو ت

اور اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھر اس پر فخر اور غرور کا اظہار کرنا اور یاد اٰلہی سے 

غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو سب مفید چیزیں اس کے لئے وبال جان 

وہ گھوڑے ثابت ہونگی۔ خزانے یعنی سونے چاندی اور مال و دولت کی فروانی اور کثرت اور 

جو چراگاہ میں چرنے کے لئے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لئے تیار کئے گئے ہوں یا نشان 

 (فتح القدیر و ابن کثیر)زدہ، جن پر امتیاز کے لئے نشان یا نمبر لگا دیا جائے 

 
ٰه  ْم َجن ِ ََّقْوا ِعْنَد َرّٰبِ ْيَن ات ِ ِلُُكْ ۭ ِلَّلَّ ْن ذه ئُُُكْ ِِبَْْيٍ ِمٰ ِٰ َ قُْل َاُؤنَب ُ ب ِ  ۭ َواّلٰله َن اّلٰله ِرْضَواٌن ٰمِ َطهََّرةٌ وَّ ْيَن ِفْْيَا َوَاْزَواٌج مُّ ِِلِ َِتَا اَْلَِْنهُر خه ِصْْيٌۢ ِِبلِْعَباِد    ٌت َّتْرِْي ِمْن ََتْ

01 ۚ 

کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوٰی والوں کے لئے ان کے ! آپ کہہ دیجئے

( ۱)جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے رب تعاٰلی کے پاس 

 ہیں۔ اور ہللا تعاٰلی کی رضامندی ہے، سب بندے ہللا تعاٰلی کی نگاہ میں( ۴)اور پاکیزہ بیویاں 

اس آیت میں اہل ایمان کو بتالیا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا  ۱۔۱٢

بہتر وہ زندگی اور نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں جن کے مستحق اہل تقوٰی ہی  بلکہ ان سے

ہونگے اس لئے تم تقوٰی اختیار کرو اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقینا تم دین دنیا کی 

 بھالئیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے۔

یوں سے پاک ہوں گی اور پاکیزہ یعنی وہ دنیاوی میل کچیل حیض و نفاس اور دیگر آلودگ ۴۔۱٢

 پاک دامن ہونگی۔ اس سے اگلی دو آیات میں اہل تقوٰی کی صفات کا تذکرہ ہے۔

 
َمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ُذنُْوبَنَا َوِقنَا عََذاَب النَّاِر   َّنَآ  اه َّنَآ ِان ْيَن يَُقْولُْوَن َرب ِ  ۚ 01َاَّلَّ

ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ  جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان ال چکے اس لئے

 کے عذاب سے بچا۔

 
ِنـِتْْيَ َوالُْمْنِفِقْْيَ َوالُْمْسـَتْغِفرِْيَن ِِبَْلَْْسَاِر   ِدِقْْيَ َوالْقه َِبِْيَن َوالٰصه  01َالٰصه

جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور ہللا کی راہ میں 

 ور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔خرچ کرنے والے ا

 
 َ ا ِِبلِْقْسطِ ۭ ََلٓ ِاَله مًۢ

ِٕ
َكُة َوُاولُوا الِْعَْلِ قَاۗى

ِٕ
َ ِاَلَّ ُھَو   َوالَْملهۗى َّٗه ََلٓ ِاَله ُ َان  ۭ 01ِاَلَّ ُھَو الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ   َشهَِد اّلٰله

( ۱)تے ہیں کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں ہللا تعالٰی، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دی

اور وہ عدل کو قائم رکھنے واال ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے الئق 

 نہیں۔

شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں یعنی ہللا تعاٰلی نے جو کچھ پیدا کیا  ۱۔۱۲

فتح )حدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور بیان کیا اس کے ذریعے سے اس نے اپنی و

فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی ( القدیر
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فضیلت اور عظمت ہے کہ ہللا تعاٰلی نے اپنے فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے 

فتح )سنت کے علم سے بہرہ ور ہیں۔ تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو کتاب اور 

 (القدیر

 
َب ِاَلَّ ِمْنْۢ بَْعِد َما َجاَۗءُھمُ  ْيَن ُاْوتُوا اْلِكته ِ ِ اَْلِْسََلُم ۣ َوَما اْختَلََف اَّلَّ ْيَن ِعْنَد اّلٰله َ َْسِيْ ِانَّ اٰلِ ِ فَِانَّ اّلٰله يهِت اّلٰله ُع الِْحَساِب      الِْعَْلُ بَْغيًۢا بَيْنَھُْم ۭ َوَمْن يَّْكُفْر ِِبه

01 

اور اہل کتاب اپنے پاس علم آجانے کے بعد آپس ( ۱)بیشک ہللا تعاٰلی کے نزدیک دین اسالم ہے 

اور ہللا تعاٰلی کی آیتوں کے ساتھ جو ( ۴)کی سرکشی اور حسد کی بناء پر ہی اختالف کیا ہے 

  ہے۔ہللا تعاٰلی جلد حساب لینے واال( ۲)بھی کفر کرے 

ہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اسالم و ۱۔۱٢

اور اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے نبی آخرزماں حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم نے 

دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا 

علیہ وسلم نے بتالیا ہے محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ ہللا ایک  ہے جس طرح نبی کریم صلی ہللا

ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا یہ اسالم نہیں نہ اس سے نجات آخرت ملے گی۔ ایمان و اسالم اور 

برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان ( الفرقان)دین عند ہللا قبول نہیں ہو گا۔ 

ا ڈرانے واال ہو اور حدیث میں ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا نازل کیا تاکہ وہ جہانوں ک

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان الئے 

اسی لئے آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے اپنے وقت ( صحیح مسلم)بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ 

کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسالم قبول کرنے کی  کے تمام سالطین اور بادشاہوں

 (بحوالہ ابن کثیر)دعوت دی 

 ان کے اس باہمی اختالف سے مراد وہ اختالف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں  ۴ْ۔۱٢ 

نے آپس میں برپا کر رکھا تھا مثالً یہودیوں کے باہمی اختالفات اور فرقہ بندیاں اسی طرح 

باہمی اختال فات اور فرقہ بندیاں پھر وہ اختالفات بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے عیسائیوں کے 

درمیان آپس میں تھا جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے 

تھے تم کسی چیز پر نہیں ہو نبوت محمدی صلی ہللا علیہ وسلم اور نبوت عیسٰی علیہ السالم کے 

ف بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ عالوہ ازیں یہ سارے اختالفات دالئل کی بنیاد پر بارے میں اختال

نہیں تھے محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور 

پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے۔ 

تعداد ٹھیک ان ہی کے غلط مقاصد کے لئے غلط ڈگر پر افسوس آج مسلمان علماء کی ایک بڑی 

 چل رہی ہے۔

 یہاں آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسالم کے دین الہی ہونے پر داللت کرتی ہیں۔ ۲۔۱٢

 
ْيَن ُاْوتُوا اْلِكتهَب وَ  ِ َِّٰلَّ ََّبَعِن ۭ َوقُْل ل ِ َوَمِن ات ىيَ ّلِلٰه ْوَك فَُقْل َاْسلَْمُت َوَْجِ َُ  ۭ فَِاْن َحاۗجُّ ََّما عَلَْيَك الَْبله َّْوا فَِان َ َءَاْسلَْمَُتْ  ۭ فَِاْن َاْسلَُمْوا فََقِد اْھَتَدْوا  ۚ َوِاْن تََول ْٰيٖ ٰمِ اَْلُ

ُ بَِصْْيٌۢ ِِبلِْعَباِد       11َواّلٰله

پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے ہللا تعاٰلی کے 

! کہہ دیجئے( ۱)پنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے سامنے ا

کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور 

اگر یہ روگردانی کریں، تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور ہللا بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا 

 ہے۔
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ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بلعموم ان پڑھ  ۱۔۴۰

 تھے۔

 
مُ  ْيَن ََّيْ ِ يَْقُتلُْوَن اَّلَّ َ ِبغَْْيِ َحٰقٍ   وَّ ِبْٰيٖ َـّ ِ َويَْقُتلُْوَن الن يهِت اّلٰله ْيَن يَْكُفُرْوَن ِِبه ِ ْ ِانَّ اَّلَّ  10ُھْم ِبَعَذاٍب َاِلْْيٍ   ُرْوَن ِِبلِْقْسطِ ِمَن النَّاِس   فَبَّٰشِ

جو لوگ ہللا تعاٰلی کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو 

انہیں دردناک ! تو اے نبی( ۱)لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں 

 عذاب کی خبر دے دیجئے۔

تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انہوں  یعنی ان کی سرکشی و بغاوت اس حد ۱۔۴۱

نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈاال جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے۔ 

یعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام 

 تعاٰلی نے ان کی عظمت و فضیلت بھی دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر ہللا

 واضح کر دی۔

 
ٰهِّصِْيَن    ْن ن ِخَرِة  ۡ َوَما لَھُْم ِمٰ نَْيا َواَْله الُھُْم ِِف الُّ ْيَن َحِبَطْت َاُْعَ ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ  11ُاوله

 ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔

 
 ِ نْ َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ ِ ِلَيْحُُكَ بَيْنَھُْم ُُثَّ يََتَوٰٰله فَرِيٌْق ِمٰ ِب اّلٰله ِب يُْدَعْوَن ِاٰله ِكته َن اْلِكته ْعرُِضْوَن  ْيَن ُاْوتُْوا نَِصْيًبا ٰمِ  11ھُْم َوُھْم مُّ

کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لئے 

تاب کی طرف بالئے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ ہللا تعاٰلی کی ک

 جاتی ہے۔

ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسالم سے محروم رہی  ۱۔۴۲

اور وہ اسالم مسلمانوں اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے خالف مکر و سازشوں میں مصروف 

 قبیلے جال وطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا۔ رہے تاآنکہ ان کے دو

 
ا ْم مَّ ُھْم ِِفْ ِديـْـِِنِ ٍت  ۠ َوغَرَّ ْعُدْوده ًما مَّ ٓ  َاَّيَّ نَا النَّاُر ِاَلَّ َّھُْم قَالُْوا لَْن تََمــس َّ ن ِِلَ ِِبَ ْوَن    ذه  11ََكنُْوا يَْفََتُ

آگ جالئے گی، ان کی گھڑی اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی 

 گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

یعنی کتاب ہللا کے ماننے سے گریز و اعتراض کی وجہ کا یہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ  ۱۔۴٤

جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اور گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لئے جائیں گے اور انہی 

 ن گھڑت باتوں نے انہی دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے۔م

 
ا َكَسبَْت َوُھْم ََل يُْظلَُمْوَن   يَْت ُكُّ نَْفٍس مَّ ِٰ ھُْم ِلَيْوٍم َلَّ َريَْب ِفْيِه    ۣ َوُوف ْعنه  11 فََكْيَف ِاَذا ََجَ

ہیں اور پس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے؟ جس کے آنے میں کوئی شک ن

 ۔( ۱)ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا 

قیامت والے دن ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے اور ہللا تعالٰی  ۱۔۴٢

بےالگ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا کسی پر ظلم 

 و گا۔نہیں ہ

 
ْن تََشاُۗء   ۡ َوتُِعزُّ َمْن تَشَ  ٌُ الُْمِْلَ ِممَّ ِِلَ الُْمِْلِ تُْؤِِت الُْمِْلَ َمْن تََشاُۗء َوتََْنِ هُمَّ مه

ٰه ٍء قَِدْيٌر   قُِل الل ََّك عَٰله ُكِٰ ََشْ اُۗء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُۗء  ِۭبَيِدَك الَْخْْيُ  ۭ ِان

11 
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تو جسے چاہے بادشاہی دے جس سے ! م جہان کے مالکاے تما! آپ کہہ دیجئے اے ہللا

( ۱)چاہے سلطنت چھین لے تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھالئیاں ہیں 

 بیشک تو ہرچیز پر قادر ہے۔
اس آیت میں ہللا تعاٰلی کی بےپناہ قوت وطاقت کا اظہار ہے شاہ کو گدا بنا دے، گدا کو شاہ  ۱۔۴٦

ات کا مالک ہے یعنی تمام بھالئیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں تیرے سوا بنا دے، تمام اختیار

کوئی بھالئی دینے واال نہیں شرکاء خالق بھی اگرچہ ہللا تعاٰلی ہی ہے۔ لیکن ذکر صرف خیر کا 

کیا گیا ہے شر کا نہیں اس لئے کہ خیر ہللا کا فضل محض ہے بخالف شر کے یہ انسان کے 

اسے پہنچتا ہے یا اسلئے کہ شر بھی اس کے قضا وقدر کا حصہ ہے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو 

 (فتح القدیر)جو خیر کو متضمن ہے اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں 

 
ِت َوَُّتْرُِج الَْميِٰ  ِرُج الْـَحيَّ ِمَن الَْميِٰ َّْيِل ۡ َوَُّتْ َاَر ِِف ال َاِر َوتُْوِلُج الِنَّ َّْيَل ِِف الِنَّ  11ِمَن الْـَحٰيِ ۡ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُۗء ِبَغْْيِ ِحَساٍب    َت تُْوِلُج ال

تو ہی بےجان ( ۱)تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے 

تو ہی ہے کہ جسے ( ۴)سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بےجان پیدا کرتا ہے 

 چاہتا ہے بیشمار روزی دیتا ہے۔
رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں رات لمبی  ۱۔۴۷

ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور دوسرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبا اور رات 

چھوٹی ہو جاتی ہے یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر 

 ت اور دن چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ دیتا ہے جس سے را

سے انسان اسی ( نطفہ)پہلے زندہ انسان سے نکلتا ہے۔ پھر اس مردہ ( مردہ)جیسے نطفہ  ۴۔۴۷

یا کافر سے مومن اور مومن ( مردہ)طرح مردہ انڈے سے پہلے مرغی پھر زندہ مرغی سے انڈہ 

 عنہ نے نبی صلی ہللا سے سے کافر پیدا فرماتا ہے بعض روایات میں ہے کہ معاذ رضی ہللا

علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت 

ھُمَّ ٰملَِك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشا)
ْن تََشاۘ  قُِل اللٰٰ ُء َوتُِذلُّ َمْن ۘ  َوتُِعزُّ َمْن تََشا ۘ  ُء  ۘ  ُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

پڑھا کرو یہ دعا کرو ( 48:۔ آل عمران1( اِنََّك َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء قَِدْیرٌ  ۘ  بِیَِدَك اْلَخْیُر  ۘ  ُء  ۘ  اتَشَ 

َرْحَماُن الُدْنیَا َواْلآِخَرِةو رحیمھما تعطی من تشاء منھما رتمنع من تشاء ارحمنی رحمۃ تغنینی بھا )

یک دوسری روایت میں ہے کہ یہ ۔ ا(عن رحمۃ من سواک اللھم اغننی من الفقر واقض عنی الدین

ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو ہللا تعاٰلی اس کی ادائیگی کا تمہارے لئے 

 (مجمع الزوائد)انتظام فرما دے گا۔

 
َّْفَعْل  ِفرِْيَن َاْوِلَياَۗء ِمْن ُدْوِن الُْمْؤِمِنْْيَ  ۚ َوَمْن ي ُ نَْفَسٗه  ۭ َواِ ََل يَتَِّخِذ الُْمْؤِمنُْوَن اْلكه ُرُُكُ اّلٰله ٰذِ ىًة  ۭ َوُُيَ ٓ َاْن تَتَُّقْوا ِمنْھُْم تُقه ٍء ِاَلَّ ِ ِِفْ ََشْ ِِلَ فَلَيَْس ِمَن اّلٰله ِ ذه َٰل اّلٰله

  11الَْمِصْْيُ 

اور جو ( ۱)مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں 

تعاٰلی کی کسی حمایت میں نہیں یہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ  ایسا کرے گا وہ ہللا

ہللا تعاٰلی خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور ہللا تعاٰلی ہی کی طرف ( ۴)مقصود ہو 

 لوٹ جانا ہے۔
اولیاء ولی کی جمع ہے ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور  ۱۔۴۲

ُ َولِيُّ الَِّذْیَن )نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے۔خصوصی تعلق ہو جیسے ہللا تعاٰلی 
ہللَاٰٰ

َن الظُّلُٰمِت اِلَى النُّْوِر ۘ  ٰاَمنُْوا   یعنی ہللا اہل ایمان کا ولی ہے مطلب یہ ( 457:۔ البقرة4( یُْخِرُجھُْم مِّ

ہے اور ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کیساتھ خصوصی تعلق 
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ہیں۔ ہللا تعاٰلی نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے ( دوست)وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی 

سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں کیونکہ کافر ہللا کے بھی 

ہو دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح 

سکتا ہے؟ اس لئے ہللا تعاٰلی نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ وضاحت کے ساتھ 

اور ان سے خصوصی تعلق قائم ( دوستی)بیان فرمایا ہے۔ تاکہ اہل ایمان کافروں کی مواالت 

کرنے سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت ومصلحت ان سے صلح ومعاہدہ بھی ہو سکتا ہے 

ن بھی۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور تجارتی لین دی

کیونکہ یہ سارے ( جس کی تفصیل سورة ممتحنہ میں ہے)اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے 

 سے مختلف ہے۔( دوستی ومحبت)معامالت، مواالت 

کہ ان کے  یہ اجازت ان مسلمانوں کے لئے ہے جو کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہوں ۴۔۴۲ 

لئے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے 

 ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔

 
ِت َوَما ِِف اَْلَ  وه مه ُ   َۭويَْعََلُ َما ِِف السَّ ُفْوا َما ِِفْ ُصُدْوِرُُكْ َاْو تُْبُدْوُه يَْعلَْمُه اّلٰله ٍء قَِديٌْر   قُْل ِاْن َُّتْ ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ  11ْرِض  ۭ َواّلٰله

کہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو ہللا تعاٰلی بہر حال جانتا ہے، ! کہہ دیجئے

 آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے۔
 

ا َُعِ  ُد ُكُّ نَْفٍس مَّ ا بَِعْيًدايَْوَم َّتِ لَْت ِمْن ُسْوٍۗء ڔ تََودُّ لَْو َانَّ بَيَِْنَا َوبَيْنَٗهٓ َاَمدًۢ َما َُعِ ا      ٻ وَّ ْحَْضً ُ َرُءْوفٌۢ ِِبلِْعَباِد    ۭ لَْت ِمْن َخْْيٍ مُّ ُ نَْفَسٗه  َۭواّلٰله ُرُُكُ اّلٰله ٰذِ  َوُُيَ

11   

ی ہوئی برائیوں کو موجود اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی ک( شخص)جس دن ہر نفس 

اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت سی دوری ہوتی۔ ہللا ! پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش

 تعاٰلی تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور ہللا تعاٰلی اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔
 

ِبْبُُكُ  َِّبُعْوِِنْ ُُيْ َ فَات بُّْوَن اّلٰله ِحْْيٌ      قُْل ِاْن ُكْنَُتْ َُتِ ُ غَُفْوٌر رَّ ُ َويَْغِفْر لَُُكْ ُذنُْوبَُُكْ َۭواّلٰله  10اّلٰله

خود ہللا تعاٰلی تم ( ۱)اگر تم ہللا سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو ! کہہ دیجئے

اور ہللا تعاٰلی بڑا بخشنے واال ( ۴)سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا 

 مہربان ہے۔
یہود اور نصاری دونوں کا دعوٰی تھا کہ ہمیں ہللا سے اور ہللا تعاٰلی کو ہم سے محبت ہے  ۱۔۲۱

بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسٰی و مریم علہما السالم کی تعظیم و محبت میں اتنا غلو کیا 

کا قرب کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح ہللا 

اور اس کی رضا و محبت چاہتے ہیں۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ 

طریقوں سے ہللا کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی اس کا تو صرف ایک ہی 

طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان الؤ اور اس کی پیروی کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے 

بت کے لئے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت الٰہی کا طالب اگر اتباع داران مح

محمد صلی ہللا علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو یقینا وہ 

کامیاب ہے اور اپنے دعوی میں سچا ہے ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول 

جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا "نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا بھی فرمان میں ناکام بھی رہے گا 

 ۔"معاملہ نہیں ہے یعنی ہمارے بتالئے ہوئے طریقے سے مختلف ہے تو وہ مسترد ہے
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یعنی پیروی رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہونگے  ۴۔۲۱ 

ور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ اٰلہی میں ایک انسان بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ ا

 کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔

 
ِفرِْيَن   بُّ اْلكه َ ََل ُُيِ َّْوا فَِانَّ اّلٰله ُسْوَل ۚ فَِاْن تََول َ َوالرَّ  11قُْل َاِطْيُعوا اّلٰله

ں تو بیشک ہللا تعاٰلی کہ ہللا تعاٰلی اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لی! کہہ دیجئے

 ۔(۱)کافروں سے محبت نہیں کرتا 
اس آیت میں ہللا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی پھر تاکید کر کے  ۱۔۲۴

واضح کر دیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے اور اس سے انحراف کفر 

یں فرماتا چاہے وہ ہللا کی محبت اور قرب کے کتنے ہے اور ایسے کافروں کو ہللا تعاٰلی پسند نہ

ہی دعوے دار ہوں۔ اس آیت میں پیروی رسول صلی ہللا علیہ وسلم سے گریز کرنے والوں کے 

لئے سخت وعید ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے 

 یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

 
َ اْص  لَِمْْيَ ِانَّ اّلٰله َن عََٰل الْعه ره َل ُِعْ ِهْْيَ َواه َل ِابْره اه َدَم َونُْوًحا وَّ ٓي اه     11َطفه

بیشک ہللا تعاٰلی نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السالم کو اور نوح علیہ السالم 

 ۔(۱)کو، ابراہیم علیہ السالم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا 
اء علیہ السالم کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں ایک حضرت موسٰی و ہارون انبی ۱۔۲۲

علیہما السالم کے والد اور دوسرے حضرت مریم علیہ السالم کے والد۔ اس آیت میں اکثر 

مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم 

حضرت عیسٰی علیہ السالم کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت علیہ السالم اور ان کے بیٹے 

( تفسیر قرظبی و ابن کثیر)مریم علیہ السالم کی والدہ کا نام مفسرین نے حنٰہ بنت فاقوذ لکھا ہے 

اس آیت میں ہللا تبارک و تعاٰلی نے آل عمران کے عالوہ مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا جن 

ت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ان میں پہلے حضرت آدم علیہ کو ہللا تعاٰلی نے اپنے وق

السالم ہیں جنہیں ہللا نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ دوسرے 

حضرت نوح علیہ السالم ہیں انہیں اس وقت کا رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے ہللا کو 

انہیں عمر طویل عطا کی گئی انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو  چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا

سو سال تبلیغ کی لیکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں الیا۔ باآلخر آپ کی بددعا سے 

اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی گئی 

کا سلسلہ قائم کیا اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے حتٰی کہ  کہ ان میں انبیاء و سالطین

کائنات میں سب سے افضل حضرت محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم 

 علیہ السالم کے بیٹے اسماعیل علیہ السالم کی نسل سے ہوئے۔

 
ْيعٌ  ُ ََسِ َّةًۢ بَْعُضهَا ِمْنْۢ  بَْعٍض ۭ َواّلٰله  ۚ 11عَِلْْيٌ     ُذٰرِي

 اور ہللا تعاٰلی سنتا اور جانتا ہے۔( ۱)کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں 
 یا دوسرے معنی ہیں دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار۔ ۱۔۲٤

 
ًرا فَتَقَ  ْ نََذْرُت َِلَ َما ِِفْ بَْطِّنْ ُمَحرَّ َن َرٰبِ ِاّٰنِ ره ِمْيُع الَْعِلْْيُ  ِاْذ قَالَِت اْمَرَاُت ُِعْ ََّك َانَْت السَّ ْ ۚ ِان  11بَّْل ِمّٰنِ
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میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، اسے میں ! جب عمران کی بیوی نے کہا کے اے میرے رب

کی نذر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب ( ۱)نے تیرے نام آزاد کرنے 

 سننے واال اور پوری طرح جاننے واال ہے۔
 کا مطلب تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لئے وقف۔( تیرے نام آزاد)ٰرَرا ُمحَ  ۱۔۲٢

 
َكُر ََكَْلُ  ُ َاْعََلُ ِبَما َوَضَعْت ۭ َولَيَْس اَّلَّ ْ َوَضْعَُتَآ ُانْٰثه ۭ َواّلٰله ا َوَضَعَْتَا قَالَْت َرٰبِ ِاّٰنِ ٓ ُاِعْيُذھَ فَلَمَّ ْ َ َوِاّٰنِ ََ ْ ََسَّْيَُتَا َمْر ِجْْيِ  نْٰثه ۚ َوِاّٰنِ ِن الرَّ ْيطه اِبَك َوُذٰرِيَََّتَا ِمَن الش َّ

11 

مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، ہللا تعاٰلی کو خوب ! جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار

میں نے اس کا نام مریم رکھا ( ۱)معلوم ہے کہ کیا اوالد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں 

 (۲)ن مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں میں اسے اور اس کی اوالد کو شیطا( ۴)
اس جملے میں حسرت کا اظہار بھی ہے اور عذر کا بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید  ۱۔۲٦

کے برعکس لڑکی ہوئی ہے اور عذر اس طرح کہ نذر سے مقصود تو تیری رضا کے لئے 

کر سکتا تھا۔ اب  ایک خدمت گار وقف کرنا تھا اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے

 ( فتح القدیر)جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے 

حافظ ابن کثیر نے اس سے اور حدیث نبوی سے استدالل کرتے ہوئے لکھا ہے بچے کا  ۴۔۲٦

نام والدت کے پہلے روز رکھنا چاہیے اور ساتویں دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار 

احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز، دے دیا۔ لیکن حافظ ابن القیم نے تمام 

 تیسرے روز یا ساتویں روز نام رکھا جا سکتا ہے، اس مسئلے میں گنجائش ہے۔

ہللا تعاٰلی نے یہ دعا قبول فرمائی چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا  ۲۔۲٦ 

چیختا ہے۔ لیکن ہللا تعاٰلی نے اس ہے۔ جس سے وہ ( چھوتا)ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے 

کو ( حضرت عیسٰی علیہ السالم)مس شیطان سے حضرت مریم علیہا السالم کو اور ان کے بیٹے 

 (صحیح بخاری، کتاب التفسیر)محفوظ رکھا 

 
َكفَّلَهَا َزَكِرَّيَّ  ْْۢبَََتَا نََباًًت َحَسـنًا    وَّ َان َا ِبَقُبْوٍل َحَسٍن وَّ َذا  ۭ قَا  فَتََقبَّلَهَا َرّبُّ لَْت ڝ ُُكََّما َدَخَل عَلَْْيَا َزَكِرَّيَّ الِْمْحَراَب    َوَجَد ِعْنَدَھا ِرْزقًا  ۚ قَاَل يهَمْريَـُم َاّٰنه َِلِ ھه

ََّشاُۗء ِبغَْْيِ ِحَساٍب    َ يَْرُزُق َمْن ي ِ  ۭ ِانَّ اّلٰله  11ُھَو ِمْن ِعْنِد اّلٰله

ول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی پس اسے اس کے پرورگار نے اچھی طرح قب

جب کبھی زکریا علیہ السالم ان کے ( ۱)خیر خبر لینے واال زکریا علیہ السالم کو بنایا 

وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی ( ۴)حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے 

ے ہے، بیشک ہللا تعاٰلی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ جواب دیتیں یہ ہللا تعاٰلی کے پاس س

 جسے چاہے بیشمار روزی دے۔
حضرت زکریا علیہ السالم حضرت مریم علیہا السالم کے خالو بھی تھے عالوہ ازیں اپنے  ۱۔۲۷

وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت 

تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام  مریم علیہا السالم کی مادی ضروریات اور علمی و اخالقی

 کر سکتے تھے۔

محراُب سے مراد حجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہا السالم رہائش پذیر تھیں رزق  ۴۔۲۷

سے مراد پھل یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور 

ضرت زکریا علیہ سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے، دوسرے ح

السالم یا اور کوئی شخص ال کر دینے واال نہیں تھا اس لئے حضرت زکریا علیہ السالم نے 

ازراہ تعجب و حیرت سے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہللا کی طرف سے۔ 
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 گویا یہ حضرت مریم علیہا السالم کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا

جاتا ہے یعنی جو ظاہر اسباب کے خالف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ 

اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے یہ دونوں برحق ہیں۔ تاہم ان کا 

صدور ہللا کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ 

عجزہ اور کرامت جب چاہے صادر کر دے۔ اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل وہ م

ہوتی ہے کہ یہ حضرات ہللا کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ امر ثابت 

نہیں ہوتا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے جیسا کہ اہل 

کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیہ عقیدوں میں مبتال کر بدعت اولیاء کی 

 دیتے ہیں اس کی مزید وضاحت بعض معجزات کے ضمن میں آئے گی۔

 
عَاۗ  ْيُع الُّ ََّك ََسِ َبًة  ۚ ِان ًَّة َطيِٰ نَْك ُذٰرِي ُ َّٗه  ۚ قَاَل َرٰبِ َھْب ِلْ ِمْن لَّ  11 ِء ُھنَاِِلَ َدعَا َزَكِرَّيَّ َرب

نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار ( علیہ السالم)اسی جگہ زکریا 

 مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اوالد عطا فرما، بیشک تو دعا کا سننے واال ہے۔
 

َك ِبَيحْ  ُ َ يُبَّٰشِ ْ ِِف الِْمْحَراِب   َانَّ اّلٰله َُّصٰٰلِ ٌ ي ِٕ
َكُة َوُھَو قَإِۗى

ِٕ
ِلِحْْيَ   فَنَاَدتُْه الَْملهۗى َن الٰصه نَِبيًّا ٰمِ َحُصْوًرا وَّ ًدا وَّ يِٰ ِ َوس َ َن اّلٰله َمٍة ٰمِ ا ِبَُكِ قۢـً  11ٰيه ُمَصٰدِ

پس فرشتوں نے انہیں آواز دی، جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کہ ہللا تعاٰلی 

کرنے واال  ہللا تعاٰلی کے کلمہ کی تصدیق( ۱)تجھے یحیٰی کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو 

 سردار، ضابطہ نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔( ۴)
بڑھاپے اور بیوی )بےموسمی پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السالم کے دل میں بھی  ۱۔۲٢

یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش ہللا تعاٰلی انہیں بھی اسی طرح اوالد ( کے بانجھ ہونے کے باوجود

عا کے لئے ہاتھ بارگاہ اٰلہی میں اُٹھ گئے جسے ہللا تعاٰلی نے سے نواز دے۔ چنانچہ بے اختیار د

 شرف قبولیت سے نوازا۔

ہللا کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسٰی علیہ السالم کی تصدیق ہے گویا  ۴۔۲٢ 

حضرت یحیٰی علیہ السالم حضرت عیسٰی علیہ السالم سے بڑے ہوئے دونوں آپس میں خالہ زاد 

وسرے کی تائید کی۔ حصوراً کے معنی ہیں گناہوں سے پاک یعنی گناہوں تھے دونوں نے ایک د

کے قریب نہیں پھٹکے بعض نے اس کے معنی نامرد کے کئے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ 

 یہ ایک عیب ہے جب کہ یہاں ان کا ذکر مدح اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔

 
ٌ وَّ  ُ يَْفَعُل َما يََشاُۗء  قَاَل َرٰبِ َاّٰنه يَُكْوُن ِلْ غَُله ِِلَ اّلٰله  11قَْد بَلََغِّنَ اْلِكََبُ َواْمَرَاِِتْ عَاِقٌر   ۭ قَاَل َكذه

میرے بال بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہوں اور میری ! کہنے لگے اے میرے رب

 بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح ہللا تعاٰلی جو چاہے کرتا ہے۔
 

ا  قَاَل َرٰبِ اْجَعلْ  ََّك َكِثْْيً ب ٍم ِاَلَّ َرْمًزا   َۭواْذُكْر رَّ َم النَّاَس ثَلهــثََة َاَّيَّ يَُتَك َاَلَّ تَُُكِٰ يًَة  ۭ قَاَل اه ٓ اه ْ بََْكِر   ٰلِ ْح ِِبلَْعَِشِٰ َواَْلِ بِٰ س َ    10وَّ

کہنے لگا پروردگار میرے لئے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے، فرمایا، نشانی یہ ہے تین 

تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا صرف اشارے سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا دن 

 بیان کرتا رہ ۔( ۱)ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبیح 
بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اوالد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور  ۱۔ ٤۱

تین دن تیری زبان بند ہو جائیگی۔ جو ہماری نشانی معلوم کرنی چاہی ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ 

طرف سے بطور نشانی ہو گی لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح شام ہللا کی تسبیح بیان 
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کیا کر تاکہ اس نعمت اٰلہی کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا ہو یہ گویا سبق دیا گیا کہ ہللا 

سے نوازے تو اسی حساب سے اس کا شکر تعاٰلی تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں 

 بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔

 
لَِمْْيَ    ىِك عَٰله ِنَساِۗء الْعه ىِك َوَطهََّرِك َواْصَطفه َ اْصَطفه ُ ِانَّ اّلٰله ََ َكُة يهَمْر

ِٕ
 11َوِاْذ قَالَِت الَْملهۗى

جھے پاک کر ہللا تعاٰلی نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور ت! اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم

 دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔
حضرت مریم علیہا السالم کا یہ شرف و فضل اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کیونکہ  ۱۔٤۴

صحیح حدیث میں حضرت مریم علیہا السالم کے ساتھ حضرت خدیجہ کو بھی سب عورتوں میں 

چار عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے حضرت مریم، بہتر کہا گیا ہے اور بعض احادیث میں 

حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی ہللا تعاٰلی عنہا کی ( فر عون کی بیوی)حضرت آسیہ 

بابت کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر 

رت فاطمہ رضی ہللا تعاٰلی عنہا اور ترمذی کی روایت میں حض( ابن کثیر)فوقیت حاصل ہے۔ 

( ابن کثیر)بنت محمد صلی ہللا علیہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ 

اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ مذکورہ خواتین ان چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں ہللا تعاٰلی 

نے اپنے زمانے میں فضیلت نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی یا یہ کہ اپ

 رکھتی ہیں۔ وہللا اعلم۔

 
ِكِعْْيَ   ِدْي َواْرَكِعْي َمَع الٰره ِِٰك َواْْسُ ُ اْقنُِِتْ ِلَرب ََ   11يهَمْر

اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ 

 رکوع کر۔
 

َْْۢباِۗء الْغَْيِب نُْوِحْيِه  ِِلَ ِمْن َان ْم ِاْذ ذه ُّْيِ َ  َ۠وَما ُكْنَت َلَ ََ ُّھُْم يَْكُفُل َمْر ْم ِاْذ يُلُْقْوَن َاْقََلَمھُْم َاي ُّْيِ َتِصُمْوَن  ِالَْيَك  ۭ َوَما ُكْنَت َلَ  11َُيْ

یہ غیب کی خبروں سے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا 

م کو ان میں سے کون پا لے گا؟ اور نہ تو ان کے جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مری

 ۔(۱)جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا 
آجکل کے اہل بدعت نے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ  ۱۔٤٤

کرتے ہوئے ان کو ہللا تعاٰلی کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ 

ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی صلی ہللا گھڑ رکھا 

علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ہللا تعاٰلی یہ نہ فرماتا کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے 

ہیں کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا اور اس طرح اور ناظر کو یہ 

ا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ قرعہ اندازی کے لئے قلم ڈال نہیں کہ

رہے تھے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ حضرت مریم علیہا السالم کی کفالت 

ے س( 22:۔ آل عمران1( ِء اْلَغْیِب نُْوِحْیِه اِلَْیكَ ۘ  بَاۘ  ٰذلَِك ِمْن اَنْ )کے اور بھی کئی خواہش مند تھے۔

نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا اثبات بھی ہے جس میں یہودی 

 اور عیسائی شک کرتے تھے کیونکہ وحی شریعت پیغمبر پر ہی آتی ہے غیر پیغمبر پر نہیں۔

 
نُْه   ڰ اَْسُ  َمٍة ِمٰ ِك ِبَُكِ ُ َ يُبَّٰشِ ُ ِانَّ اّلٰله ََ َكُة يهَمْر

ِٕ
ِبْْيَ   ِاْذ قَالَِت الَْملهۗى ِخَرِة َوِمَن الُْمَقرَّ نَْيا َواَْله َ َوِجْْيًا ِِف الُّ ََ ََ اْبُن َمْر ْيُح ِعيْ    11ُه الَْمس ِ
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کی خوشخبری دیتا ہے ( ۱)ہللا تعاٰلی تجھے اپنے ایک کلمے ! جب فرشتوں نے کہا اے مریم

ے اور وہ میرے مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہ( ۴)جس کا نام مسیح عیسٰی بن 

 مقربین میں سے ہے۔
حضرت عیسٰی علیہ السالم کو کلمہ یعنی کلمۃ ہللا اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی  ۱۔٤٢

والدت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس باپ کے بغیر ہوئی اور ہللا 

 کی خاص قدرت اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔

عنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے واال یا اس کے معنی ہاتھ مسیح مسح سے ہے ی ۴۔٤٢

پھیرنے واال ہے کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو باذن ہللا شفایاب فرماتے تھے ان دونوں 

معنوں کے اعتبار سے فَعیْل بمعنی فاعل ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو 

کے اعتبار سے ہے ( یعنی اس کی ایک آنکھ کانی ہو گی)ول مسیح کہا جاتا ہے یا تو بمعنی مفع

یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ پہنچے گا 

اور بعض روایات میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے بھی المسیح ( بخاری مسلم)

یہی بات درج کی ہے۔ کچھ اور محققین کہتے ہیں  الدجال کہا جاتا ہے۔ عام اہل تفسیر نے عموماً 

کہ مسیح یہود ونصاری کی اصطالح میں بڑے مامور من ہللا پیغمبر کو کہتے ہیں یعنی ان کی یہ 

اصطالح تقریبا اولوالعزم پیغمبر کے ہم معنی ہے دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کو 

اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتظر جس انقالب آفریں مسیح کی بشارت دی گئی ہے 

ہیں دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا یعنی اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا مگر وہ اپنے 

اس دعوی سمیت تمام دعووں میں دجل وفریب کا اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولین و آخرین میں اس 

عیسٰی عجمی زبان کا لفظ ہے۔ بعض  کی کوئی مثال نہ ہوگی اس لیے وہ الدجال کہالئے گا۔ اور

کے نزدیک یہ عربی ہے اور عاس یعوس سے مشتق ہے جس کے معنی سیاست و قیادت کے 

 (قرطبی و فتح القدیر)ہیں۔ 

 
ِلِحْْيَ    ِمَن الٰصه ُم النَّاَس ِِف الَْمهِْد َوَكهًَْل وَّ  11َويَُُكِٰ

اور وہ نیک ( ۱)مر میں بھی وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ ع

 لوگوں میں سے ہوگا۔
میں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کریم کی ( گہوارے)حضرت عیسٰی علیہ السالم کے  ۱۔٤٦

سورة مریم میں موجود ہے اس کے عالوہ صحیح حدیث میں دو بچوں کا ذکر اور ہے ایک 

عمر میں کالم کرنے کا  ادھیڑ( صحیح بخاری)صاحب جریج اور ایک اسرائیلی عورت کا بچہ 

مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کئے 

جائیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول جیسا کہ اہل 

یغ سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے تو اس وقت جو وہ اسالم کی تبل

 (تفسیر ابن کثیر و قرطبی)کریں گے وہ کالم مراد ہے۔ 

 
لُُق َما يََشاُۗء   ۭ ِاَذا ُ َُيْ ِِلِ اّلٰله ِّنْ بََّشٌ ۭقَاَل َكذه لَْم يَْمَسس ْ ََّما يَُقْوُل ََلٗ ُكْن فَيَُكْوُن   قَالَْت َرٰبِ َاّٰنه يَُكْوُن ِلْ َوَلٌ وَّ ٓ َاْمًرا فَِان  11قَٰضه

مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ حاالنکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں  کہنے لگیں الٰہی

لگایا، فرشتے نے کہا، اسی طرح ہللا تعاٰلی جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو 

 ۔(۱)تو وہ ہو جاتا ہے ! کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے ہو جا
یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے وہ تو جب چاہے  تیرا تعجب بجا لیکن قدرت اٰلہی کے لئے ۱۔٤۷

 اسباب عادیہ و ظاہریہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلک جھپکتے میں جو چاہے کر دے۔
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ْيَل   َْنِ ىَة َواَْلِ َب َوالِْحْْكََة َوالتَّْوره ُِٰمُه اْلِكته  ۚ 11َويَُعل

 ے گا۔اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائ( ۱)ہللا تعاٰلی اسے لکھنا 
کتاب سے مراد کتابت ہے جیسا کہ ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے یا انجیل و تورات کے  ۱۔٤۲

الکتاب )یا تورات و انجیل ( قرطبی)عالوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا علم ہللا تعاٰلی نے انہیں دیا 

 کی تفسیر ہے۔( وحکمۃ

 
ْ قَدْ  اِۗءيَْل ڏ َاّٰنِ ٓ ِاْْسَ ْْيِ فََانُْفُخ ِفْيِه  َوَرُسْوًَل ِاٰله بَِّنْ ِة الطَّ ْْيِ َكهَْيــــــ  َن الٰطِ ٓ َاْخلُُق لَُُكْ ٰمِ ْ ُُِٰكْ   َاّٰنِ ب ْن رَّ يٍَة ِمٰ ِ  ۚ َوُاْبرِئُ اَْلََْكََه ِجْئُتُُكْ ِِبه ْذِن اّلٰله فَيَُكْوُن َطْْيًۢ ا ِِبِ

ئُ  ِٰ ِ  ۚ َوُانَب ْذِن اّلٰله ْؤِمِنْْيَ َواَْلَْبَرَص َوُاْْحِ الَْمْوٰته ِِبِ َُُّكْ ِاْن ُكْنَُتْ مُّ ِِلَ ََلٰيًَة ل ِخُرْوَن  ِِفْ بُُيْوِتُُكْ ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ُُكُْوَن َوَما تَدَّ  ۚ 11   ُُكْ ِبَما ًَتْ

اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی 

پھر اس میں ( ۱)مٹی کا پرندہ بناتا ہوں  الیا ہوں، میں تمہارے لئے پرندے کی شکل کی طرح

پھونک مارتا ہوں تو وہ ہللا تعاٰلی کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور ہللا تعاٰلی کے حکم سے 

اور ( ۴)میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر لیتا ہوں اور مردے کو جگا دیتا ہوں 

و میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کر

 تمہارے لئے بڑی نشانی ہے۔ اگر تم ایمان النے والے ہو۔
اخلق لکم ۔ یعنی خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف ہللا تعاٰلی ہی  ۱۔٤٢

قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے یہاں اس کے معنی ظاہر شکل و صورت گھڑنے اور بنانے کے 

 ہیں۔

کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط ( ہللا کے حکم سے)دوبارہ باذن ہللا  ۴۔٤٢

فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں نہیں میں تو اس کا عاجز بندہ 

ہوں اور رسول ہی ہوں یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے جو محض ہللا کے 

در ہو رہا ہے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی نے ہر نبی کو اس کے زمانے حکم سے صا

کے حاالت کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت ہو اور باالتری نمایاں ہو 

سکے حضرت موسٰی علیہ السالم کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا انہیں ایسا معجزہ عطا 

بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے حضرت عیسٰی  فرمایا کہ جس کے سامنے

علیہ السالم کے زمانے میں طب کا بڑا چرچہ تھا چنانچہ انہوں نے ٰمردہ کو زندہ کر دینے مادر 

زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینے کا ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ کوئی بھی بڑے سے 

ے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی ہللا بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے س

علیہ وسلم کا دور شعر وادب اور فصاحت اور بالغت کا دور تھا چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح 

و بلیغ اور پر اعجاز کالم عطا فرمایا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے بلغا اور 

ابن )ود آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے شعرا عاجز رہے اور چلینج کے باوج

 (کثیر

 
يَ  ْي ُحٰرَِم عَلَْيُُكْ َوِجْئُتُُكْ ِِبه ِ ىِة َوَِلُِحلَّ لَُُكْ بَْعَض اَّلَّ َِٰما بَْْيَ يََديَّ ِمَن التَّْوره قًا ل َ َوَاِطْيُعْوِن  َوُمَصٰدِ َُّقوا اّلٰله ُُِٰكْ   ۣ فَات ب ْن رَّ  11ٍة ِمٰ

ات کی تصدیق کرنے واال ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تم اور میں تور

اور میں تمہارے پاس تمہارے ( ۱)پر بعض وہ چیزیں حالل کروں جو تم پر حرام کر دی گئیں 

 رب کی نشانی الیا ہوں اس لئے تم ہللا سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔

ہیں جو بطور سزا ہللا تعاٰلی نے ان پر حرام کر دی  اس سے مراد یا تو وہ بعض چیزیں ۱۔٢۰

تھیں یا پھر وہ چیزیں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے ذریعے سے حرام کیں تھیں اور اجتہاد 
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میں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا حضرت عیسٰی علیہ السالم نے اس غلطی کا ازالہ کر کے 

 (ابن کثیر)انہیں حالل قرار دیا۔ 
 

 َ َتِقْْيٌ     ِانَّ اّلٰله س ْ اٌط مُّ َذا ِِصَ ْ َوَربُُُّكْ فَاْعُبُدْوُه   ۭھه  10َرِٰبِ

 یقین مانو میرا اور تمہارا رب ہللا ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔

یعنی ہللا کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار میں میں اور  ۱۔٢۱

اس لئے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک ہللا کی عبادت کی جائے اور  تم دونوں برابر ہیں۔

 اس کی واحدانیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
 

ُن َانَْص  ُّْوَن ََنْ ِ   ۭ قَاَل الَْحَواِري َه ِمنْھُُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن َانَْصاِرْيٓ  ِاَٰل اّلٰله آ َاَحسَّ ِعيْ َّ فَلَمَّ َمن ِ ۚ اه ِ ۚ َواْشهَْد ِِبََنَّ ُمْسِلُمْوَن   اُر اّلٰله  11ا ِِبّلٰله

تو کہنے لگے ہللا تعاٰلی ( ۱)نے ان کا کفر محسوس کرلیا ( علیہ السالم)مگر جب حضرت عیسٰی 

نے جواب دیا کہ ہم ہللا تعاٰلی ( ۲)حواریوں ( ۴)کی راہ میں میری مدد کرنے واال کون کون ہے 

 تعاٰلی پر ایمان الئے اور آپ گواہ رہئے کہ ہم تابعدار ہیں۔کی راہ کے مددگار ہیں، ہم ہللا 

یعنی ایسی گہری سازش اور مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت مسیح کی رسالت  ۱۔٢۴

 کے انکار پر مبنی تھیں۔ 

بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے  ۴۔٢۴

طلب کی ہے۔ جس طرح خود نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی ابتداء  با شعور لوگوں سے مدد

میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو آپ موسم حج میں لوگوں 

کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کالم لوگوں تک پہنچا سکیں 

صلی ہللا علیہ وسلم کی انہوں نے قبل ہجرت مدد کی۔ اس جس پر انصار نے لبیک کہا اور نبی 

طرح یہاں حضرت عیسٰی علیہ السالم نے مدد طلب فرمائی یہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق 

االسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے کیونکہ وہ تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے سدباب 

کر سکتے تھے۔ لیکن قبر  ہی کے لئے آتا رہا ہے پھر وہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح

پرستوں کی غلط روش قابل ماتم ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدد مانگنے کے جواز کے 

لیے حضرت عیسٰی علیہ السالم کے قول َمن انصاری الی ہللا سے استدالل کرتے ہیں؟ ہللا تعاٰلی 

 (آمین)ان کو ہدایت نصیب فرمائے 

جس طرح نبی صلی ہللا علیہ وسلم ( مددگار)ار حواریوِں حواری کی جمع ہے بمعنی انص ۲۔٢۴

 کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر ہے۔
 

هِِدْيَن   ُسْوَل فَاْكُتبْنَا َمَع الٰشه ََّبْعنَا الرَّ َمنَّا ِبَمآ َاْنَزلَْت َوات َّنَآ اه  11َرب

ی ہوئی وحی پر ایمان الئے اور ہم نے تیرے رسول ہم تیری اتار! اے ہمارے پالنے والے معبود

 کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔
 

ِكرِيَْن   ُ َخْْيُ الْمه ُ   ۭ َواّلٰله    11َوَمَكُرْوا َوَمَكَر اّلٰله

خفیہ تدبیر کی اور ہللا تعاٰلی بہتر جاننے ( مکر)اور کافروں نے مکر کیا اور ہللا تعاٰلی نے بھی 

 (۱)ہے واال 

حضرت عیسٰی علیہ السالم کے زمانے میں شام کا عالقہ رومیوں کے زیرنگین تھا یہاں  ۱۔٢٤

ان کا جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا یہودیوں نے حضرت عیسٰی علیہ السالم کے خالف اس 

حکمران کے کان بھرے کہ یہ نعوذ با ہللا بےباپ کے اور فسادی ہے وغیرہ وغیرہ حکمران نے 

ے مطالبے پر حضرت عیسٰی علیہ السالم کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا لیکن ہللا نے ان ک
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حضرت عیسٰی علیہ السالم کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہمشکل ایک 

عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اور اس معنی ( مکر)آدمی کو سولی دے دی 

بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد ( برا)کہا گیا گویا یہ مکر ( خیُر اْلماِکِرْینَ )عاٰلی میں یہاں ہللا ت

 بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لئے ہو۔( اچھا)کے لئے ہو اور خیر 
 

ْيَن َكَفُروْ  ِ ْيَك َوَراِفُعَك ِاَلَّ َوُمَطهُِٰرَك ِمَن اَّلَّ ِٰ ْ ُمتََوف ٓ ِاّٰنِ َه ُ يهِعيْ َمِة  ُُۚثَّ ِاَلَّ َمْرِجُعُُكْ فََاحْ ِاْذ قَاَل اّلٰله ا ِاٰله يَْوِم الِْقيه يَْن َكَفُرْوٓ ِ ََّبُعْوَك فَْوَق اَّلَّ ْيَن ات ِ ُُكُ ا َوَجاِعُل اَّلَّ

َتِلُفْوَن    11بَيْنَُُكْ ِفْيَما ُكْنَُتْ ِفْيِه ََّتْ

اور تجھے اپنی ( ۱)میں تجھے پورا لینے واال ہوں ! جب ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ 

اور تیرے تابعداروں کو ( ۴)طرف اٹھانے واال ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے واال ہوں 

پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی ( ۲)کافروں کے اوپر غالب کرنے واال ہوں قیامت کے دن تک 

 طرف ہے میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختالفات کا فیصلہ کرونگا۔

پر جو وفات کا لفظ بوال جاتا ہے تو اس لئے کہ اس کے جسمانی اختیارات  انسان کی موت ۱۔٢٢

مکمل طور پر سلب کر لئے جاتے ہیں اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں 

میں سے محض ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل 

قرآن نے وفات کے لفظ کا اطالق کیا ہے جس سے کر دیئے جاتے ہیں اس لئے نیند پر بھی 

معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی پورا پورا لینے کے ہی ہیں۔ یعنی اے عیسٰی تجھے 

میں یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لونگا۔ چنانچہ ایسا ہی 

اس وقت موت سے ہمکنار کروں گا۔ یعنی ہوا اور پھر جب دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا تو 

 (فتح القدیر)یہودیوں کے ہاتھوں تیرا قتل نہیں ہوگا بلکہ تجھے طبعی موت ہی آئے گی۔ 

اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے جن سے یہودی آپ کو متہم کرتے تھے نبی  ۴۔٢٢ 

 ائے گی۔صلی ہللا علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا میں پیش کر دی ج

اس سے مراد یا تو نصارٰی کا دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا گو وہ  ۲۔٢٢

اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے یا امت محمدیہ کے افراد 

کا غلبہ ہے جو درحقیقت حضرت عیسٰی علیہ السالم اور دیگر تمام انبیاء کی تصدیق کرتے اور 

 کے صحیح دین کی پیروی کرتے ہیں۔ ان
 

ٰهِّصِيْ  ْن ن ِخَرِة   ۡ َوَما لَھُْم ِمٰ نَْيا َواَْله بُھُْم عََذاًِب َشِديًْدا ِِف الُّ ْيَن َكَفُرْوا فَُاعَٰذِ ِ ا اَّلَّ  11َن   فََامَّ

پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ 

 ہوگا۔
 

ِلِمْْيَ  بُّ الٰظه ُ ََل ُُيِ ْم ُاُجْوَرُھْم ۭ َواّلٰله ْْيِ ِٰ ِت فَُيَوف ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ا اَّلَّ  11َوَامَّ

لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو ہللا تعاٰلی ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور ہللا تعاٰلی 

 ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔
 

 َ ِِلَ ن ْكِر الَْحِكْْيِ ذه يهِت َواَّٰلِ  11ْتلُْوُه عَلَْيَك ِمَن اَْله

 یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔
 

َدَم َۭخلََقٗه ِمْن تَُراٍب ُُثَّ قَاَل ََلٗ ُكْن فَيَُكْوُن    ِ ََكَثَِل اه َه ِعْنَد اّلٰله  11ِانَّ َمثََل ِعيْ

کی مثال ہے جسے ( علیہ السالم)کی مثال ہوبہو آدم ( علیہ السالم)کے نزدیک عیسٰی ہللا تعاٰلی 

 مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہوجا پس وہ ہوگیا۔
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َن الُْمْمََتِْيَن    َِٰك فَََل تَُكْن ِمٰ ب  11َالَْحقُّ ِمْن رَّ

 تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
 
ٌُ َابْنَاَۗءََن َوَابْنَاَۗءُُكْ َوِنَساَۗءَنَ  فََمنْ  َك ِفْيِه ِمْنْۢ بَْعِد َما َجاَۗءَك ِمَن الِْعَْلِ فَُقْل تََعالَْوا نَْد ِ عََٰل َحاۗجَّ َّْعنََت اّلٰله نَا َوَانُْفَسُُكْ  ۣ ُُثَّ نَبََْتِْل فَنَْجَعْل ل  َوِنَساَۗءُُكْ َوَانُْفس َ

ِذِبْْيَ      10اْلكه

جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آجانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو  اس لیے

آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص 

اپنی اپنی جانوں کو بال لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر ہللا کی لعنت 

 (۱)کریں۔ 

یہ آیت مباہلہ کہالتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بدعا  ۱۔٦۱

کرنا مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقین میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختالف ہو 

اور دالئل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الٰہی میں یہ دعا کریں کہ یا ہللا ہم 

ہجری  ٢ونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ د

میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور 

حضرت عیسٰی علیہ السالم کے بارے میں جو وہ غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر مناظرہ 

آیت نازل ہوئی اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی کرنے لگا۔ باآلخر یہ 

حضرت علی رضی ہللا عنہ، حضرت فاطمہ رضی ہللا عنہما اور حضرت حسن، حسین رضی 

ہللا عنہم کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بال لو اور پھر مل 

دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے کر جھو ٹے پر لعنت کی بد

گریز کیا اور پیش کش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی 

صلی ہللا علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرمایا جس کی وصولی کے لئے آپ صلی ہللا علیہ 

 عنہ کو جنہیں آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے امین وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی ہللا

اس سے ( تفسیر ابن کثیر و فتح القدیر وغیرہ)امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا ان کے ساتھ بھیجا 

 اگلی آیت میں اہل کتاب کو دعوت توحید دی جا رہی ہے۔
 

 ُ ٍ ِاَلَّ اّلٰله َذا لَھَُو الَْقَص ُُّ الَْحقُّ ۚ َوَما ِمْن ِاَله َ لَھَُو الَْعزِيُْز الَْحِكْْيُ   ِانَّ ھه  11  ۭ َوِانَّ اّلٰله

یقیناً صرف یہی سچا ایمان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز ہللا تعاٰلی کے اور بیشک غالب 

 اور حکمت واال ہللا تعاٰلی ہی ہے۔
 

َ عَِلْْيٌۢ ِِبلُْمْفِسِدْيَن    َّْوا فَِانَّ اّلٰله   11فَِاْن تََول

 اگر قبول نہ کریں تو ہللا تعاٰلی بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے واال ہے۔پھر بھی 
 

َ َوََل نُّْشِ  َمٍة َسَواۗءٍۢ بَْينَنَا َوبَيْنَُُكْ َاَلَّ نَْعُبَد ِاَلَّ اّلٰله ِب تََعالَْوا ِاٰله َُكِ َْھَل اْلِكته ٓ ََل يَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضاقُْل َّيه ا وَّ ً َّْوا فَُقْولُوا  َك ِبٖه َشْئَـــ  ِ  ۭ فَِاْن تََول ْن ُدْوِن اّلٰله َاْرَِبًِب ٰمِ

 11اْشهَُدْوا ِِبََنَّ ُمْسِلُمْوَن  

ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ! آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب

( ۱)ریک بنائیں ہے کہ ہم ہللا تعاٰلی کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو ش

پس اگر وہ منہ پھیر لیں ( ۴)نہ ہللا تعاٰلی کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں 

 (۲)تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں 

کسی بت نہ صلیب کو نہ آگ اور نہ کسی چیز کو بلکہ صرف ایک ہللا کی عبادت کریں  ۱۔٦٤

 ہی ہے۔ جیسا کہ تمام انبیاء کی دعوت ر
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یہ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مسیح اور حضرت عزیر علیہ  ۴۔٦٤

کا جو عقیدہ کھڑا کر رکھا ہے یہ غلط ہے وہ رب نہیں ہیں انسان ( رب ہونے)السالم کی ربوبیت 

ہیں دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے تم نے اپنے احبار و رہبان کو حالل یا حرام کرنے کا 

ختیار دے رکھا ہے یہ بھی ان کو رب بنانا ہے حالل اور حرام کا اختیار صرف ہللا ہی کو جو ا

 (ابن کثیر و فتح القدیر)ہے 

صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی ہللا علیہ وسلم  ۲۔٦٤ 

ے قبول نے ہرقل شاہ روم کو مکتوب تحریر فرمایا اور اس میں اسے اس آیت کے حوالے س

اسالم کی دعوت دی اسے کہا تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا ورنہ ساری 

رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا اسالم قبول کرلے سالمتی میں رہے گا کیونکہ رعایا کا عدم قبول اسالم 

کے  اس ۴۔ صرف ہللا کی عبادت کرنا۔ ۱کا سبب تو ہی ہوگا۔ اس آیت مذکورہ میں تین نکات 

اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا۔ لہذا اس  ۲ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ 

امت کے شیرازہ کو جمع کرنے کے لئے بھی ان تینوں نکات اور اس کلمہ سواء کو بدرجہ اولٰی 

 اساس و بنیاد بنانا چاہیے۔
 

ِهْْيَ  ٓ ِابْره ْوَن ِِفْ ِب ِلَم َُتَاۗجُّ ْھَل اْلِكته َ ٓ ْيُل ِاَلَّ ِمْنْۢ بَْعِدٖه  َۭافَََل تَْعِقلُْوَن  َّيه َْنِ ىُة َواَْلِ  11َوَمآ ُاْنزِلَِت التَّْوره

تم ابراہیم کی بابت جھگڑتے ہو حاالنکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی ! اے اہل کتاب

 گئیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے۔

میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور حضرت ابراہیم علیہ السالم کے بارے  ۱۔٦٢

عیسائی دونوں دعوٰی کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السالم ان کے دین پر تھے حاالنکہ 

تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے دونوں حضرت 

ھر حضرت ابراہیم علیہ السالم ابراہیم اور موسٰی علیہ السالم کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئیں پ

یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت موسٰی علیہ السالم کے 

درمیان ایک ہزار سال کا حضرت ابراہیم و عیسٰی علیہ السالم کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ 

 (قرطبی)تھا 
 

ُٓؤََلِۗء َحاَجْجَُتْ ِفْيَما لَُُكْ  َٓانَُْتْ ھه ُ يَْعََلُ َوَانَُْتْ ََل تَْعلَُمْوَن    ھه ْوَن ِفْيَما لَيَْس لَُُكْ ِبٖه ِعَْلٌ ۭ َواّلٰله  11ِبٖه ِعَْلٌ فََِلَ َُتَاۗجُّ

تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو ! سنو

 نہیں جانتے۔ اور ہللا تعاٰلی جانتا ہے تم( ۱)جس کا تمہیں علم نہیں 

تمہارے علم اور دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے۔ یعنی اپنے دین  ۱۔٦٦

اور اپنی کتاب کا اس کی بابت تمہارے جھگڑے بے اصل بھی ہیں اور بےعقلی کا مظہر بھی تو 

اہیم پھر تم اس بات پر کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں یعنی حضرت ابر

علیہ السالم کی شان اور ان کی ملت حنفیہ کے بارے میں جس کی اساس توحید و اخالص پر 

 ہے۔
 

ْسِلًما   ۭ َوَما ََكَن ِمَن الُْمّْشِكِ  لهِكْن ََكَن َحِنْيًفا مُّ اِنيًّا وَّ ََل نَّْصَ ِهْْيُ َُّيُْوِدَّيًّ وَّ  11ْْيَ   َما ََكَن ِاْبره

( ۱)مسلمان تھے ( خالص)نصرانی بلکہ وہ تو ایک طرفہ  ابراہیم تو نہ یہودی تھے اور نہ

 مشرک بھی نہ تھے۔

 خالص مسلمان۔ یعنی شرک سے بیزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار۔ ۱۔٦۷

اسی لئے قرآن کریم میں نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا  ۱۔٦۲

ہر نبی کے )ہے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا حکم دیا گیا ہے عالوہ ازیں حدیث میں 
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ان میں سے میرے باپ اور میرے رب ( دوست)نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں، میرے ولی 

 ہیں۔( ابراہیم علیہ السالم)کے خلیل 
 

يْ  ِ َذا النَِّبُّ َواَّلَّ ََّبُعْوُه َوھه ْيَن ات ِ ِهْْيَ لََّلَّ ْبره ُ َوِلُّ الُْمْؤِمِنْْيَ   ِانَّ َاْوَٰل النَّاِس ِِبِ َمنُْوا َۭواّلٰله  11َن اه

مومنوں کا ولی اور سہارا ہللا ( ۱)جنہوں نے ان کا کہنا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان الئے 

 ہی ہے۔

اسی لئے قرآن کریم میں نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا  ۱۔٦۲

ہر نبی کے )الوہ ازیں حدیث میں ہے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا حکم دیا گیا ہے ع

ان میں سے میرے باپ اور میرے رب ( دوست)نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں، میرے ولی 

 ہیں۔( ابراہیم علیہ السالم)کے خلیل 

 
ْن َاْھِل اْلِكتهِب لَْو يُِضلُّْونَُُكْ ۭ َوَما  َفٌة ِمٰ

ِٕ
اۗى ٓ َانُْفَسھُْم َوَما يَْشُعُرْوَن    َودَّْت طَّ  11يُِضلُّْوَن ِاَلَّ

اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ 

 ۔(۱)کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں 

یہ یہودیوں کے اس حسد و بغض کی وضاحت ہے جو اہل ایمان سے رکھتے تھے اور  ۱۔٦٢

کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا  اسی عناد

 کہ اس طرح یہ خود ہی بےشعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔

 
ِ َوَانَُْتْ تَْشهَُدْوَن    يهِت اّلٰله ِب ِلَم تَْكُفُرْوَن ِِبه ْھَل اْلِكته َ ٓ  11َّيه

 ے پھر بھی دانستہ ہللا کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو۔اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے ک

قائل ہونے کا مطلب ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کا  ۱۔۷۰

 علم ہے۔

 
ِب ِلَم تَلِْبُسْوَن الَْحقَّ ِِبلَْباِطِل َوتَْكُتُمْوَن الَْحقَّ َوَانَُْتْ تَْعلَُمْوَن    ْھَل اْلِكته َ ٓ    10 َّيه

باوجود جاننے کے حق وباطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو ! اے اہل کتاب 

 ۔(۱)چھپا رہے ہو 

اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشان دہی کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی  ۱۔۷۱

وگوں پر تلقین کی جا رہی ہے پہال جرم حق وباطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا تاکہ ل

حق اور باطل واضح نہ ہو سکے دوسرا حق چھپانا۔ یعنی نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کے جو 

اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی 

صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے اور یہ دونوں جرم جان بوجھ کر کرتے 

۔ جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی۔ ان کے جرائم کی نشان دہی سورة بقرہ میں تھے

بھی کی گئی ہے۔ اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا ہے جس میں یہود و نصاری 

دونوں شامل ہیں۔ یعنی دونوں کو ان جرائم مذکورہ سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور 

ے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے۔ بنو بعض کے نزدیک اس س

قریظہ، بنونضیر اور بنو قینقاع۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ مسلمانوں کا براہ 

 راست انہی سے معاملہ تھا اور یہی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی مکالفت میں پیش پیش تھے۔

 
َفٌة 
ِٕ
اۗى ِخَرٗه لَعَ َوقَالَْت طَّ ا اه َاِر َواْكُفُرْوٓ َمنُْوا َوْجَه الِنَّ ْيَن اه ِ ْيٓ ُاْنزَِل عََٰل اَّلَّ ِ ِمنُْوا ِِبَّلَّ ِب اه ْن َاْھِل اْلِكته َّھُْم يَْرِجُعْوَن   ِمٰ  ښ11ل
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اور اہل کتاب کی ایک اور جماعت نے کہا جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن 

 ۔(۱)شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں  چڑھے تو ایمان الؤ اور

یہ یہودیوں کے ایک اور مکر کا ذکر ہے۔ جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے  ۱۔۷۴

تھے کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی 

یہ لوگ قبول اسالم کے بعد دوبارہ اپنے دین میں چلے اپنے اسالم کے بارے میں شک پیدا ہو کہ 

 گئے ہیں تو ممکن ہے کہ اسالم میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں۔

 
ثَْل َمآ  ٓ َاَحٌد ٰمِ ُّْؤٰته ِ   َاْن ي ى ُھَدى اّلٰله ِ ۚ يُْؤِتْيِه َمْن  َوََل تُْؤِمنُْوٓا ِاَلَّ ِلَمْن تَِبَع ِديْنَُُكْ ۭ قُْل ِانَّ الْهُده ُُِٰكْ ۭ قُْل ِانَّ الَْفْضَل ِبَيِد اّلٰله ْوُُكْ ِعْنَد َرب ُاْوتِيَُْتْ َاْو ُُيَاۗجُّ

ُ َواِسٌع عَِلْْيٌ    ََّشاُۗء  َۭواّلٰله  ڌ11ي

آپ کہہ دیجئے کہ ( ۱)اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو 

( اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو( )۴)کی ہدایت ہے  بیشک ہدایت تو ہللا ہی

یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس ( ۲)کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسے تم دیئے گئے ہو 

جھگڑا کریں گے، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو ہللا تعاٰلی ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے 

 اال اور جاننے واال ہے۔اسے دے، ہللا تعاٰلی وسعت و

یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسالم کا اظہار  ۱۔۷۲

 کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت رکھنا۔ ( یہود)ضرور کرو لیکن اپنے ہم مذہب 

یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہیں ہے صرف ان کے  ۴۔۷۲

ر و حیلہ کی اصل حقیقت اس سے واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے جملوں سے کچھ نہ مک

ہوگا کیونکہ ہدایت تو ہللا کے اختیار میں ہے وہ جس کو ہدایت دے یا دینا چاہے، تمہارے حیلے 

 اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔

رح تمہارے اندر نبوت یہ بھی یہودیوں کا قول ہے یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس ط ۲۔۷۲ 

وغیرہ رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے اور اس طرح یہودیت کے سوا کوئی اور دین 

 بھی حق ہو سکتا ہے۔

 
ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظْْيِ   ََّشاُۗء  ۭ َواّلٰله ِتٖه َمْن ي َت ُُّّ ِبَرْْحَ ْ  11ُيَّ

 (۱)اٰلی بڑے فضل واال ہے۔وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے اور ہللا تع

اس آیت کے دو معنی بیان کئے جاتے ہیں ایک یہ یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے  ۱۔۷٤

شاگردوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان الؤ اور دن اترتے کفر کرو تاکہ جو لوگ فی 

یہ تاکید کرتے الواقع مسلمان ہیں وہ بھی متذبذب ہو کر مرتد ہو جائیں تو ان شاگردوں کو مزید 

تھے کہ دیکھو صرف ظاہرا مسلمان ہونا حقیقتاً اور واقعتًا مسلمان نہ ہو جانا بلکہ یہودی ہی رہنا 

اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین جیسی وحی وشریعت اور جیسا علم وفضل تمہیں دیا گیا ہے 

پر ہے جو تمہارے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جاسکتا ہے یا تمہارے بجائے کوئی اور حق 

خالف ہللا کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے اور تمہیں غلط ٹھہرا سکتا ہے اس معنی کی رو 

سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک کل یہود کا قول ہوگا دوسرے معنی یہ ہیں کہ اے 

و کہ تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہ! یہودیو

ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جیسا علم وفضل وحی وشریعت اور دین تمہیں دیا گیا 

تھا اب ویسا ہی علم وفضل اور دین کسی اور کو کیوں دے دیا گیا۔ دوسرا تمہیں یہ اندیشہ اور 

خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کرلیں تو نہ 

ف یہ کہ تمہیں دنیا میں جو جاہ و وقار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا بلکہ تم نے جو حق چھپا صر

رکھا ہے اس کا پردہ بھی فاش ہو جائے گا اور اس بنا پر یہ لوگ ہللا کے نزدیک بھی تمہارے 
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خالف حجت قائم کر بیٹھیں گے۔ حاالنکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین وشریعت ہللا کا فضل 

ر یہ کسی کی میراث نہیں بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اسے معلوم ہے ہے او

 کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے۔

 
َمنُْه ِبِديْنَارٍ  ْن ِاْن ًَتْ ٖهٓ ِالَْيَك  ۚ َوِمنْھُْم مَّ َُّؤٰدِ َمنُْه ِبِقنَْطاٍر ي ِب َمْن ِاْن ًَتْ هٖٓ ِالَيْ  َوِمْن َاْھِل اْلِكته َّھُْم قَالُْوا لَيَْس عَلَْينَا ِِف َلَّ يَُؤٰدِ ن ِِلَ ِِبَ ًما  ۭ ذه

ِٕ
َك ِاَلَّ َما ُدْمَت عَلَْيِه قَاۗى

ِ اْلَكِذَب َوُھْم يَْعلَُمْوَن    َ َسِبْيٌل ۚ َويَُقْولُْوَن عََٰل اّلٰله ْٰيٖ ٰمِ  11اَْلُ

دیں اور ان  بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ واپس کر

میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ 

ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لئے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے 

ہللا تعاٰلی  کے حق کا کوئی گناہ نہیں یہ لوگ باوجود جاننے کے( غیر یہودی)کہ ہم پر ان جاہلوں 

 ۔(۱)پر جھوٹ کہتے ہیں 

سے مراد مشرکین عرب ہیں یہود کے بددیانت لوگ یہ دعوٰی کرتے تھے ( ان پڑھ۔ جاہل) ۱۔۷٢

کہ چونکہ مشرک ہیں اس لئے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہللا تعاٰلی 

کس طرح کسی کا مال ہڑپ کر جانے کی نے فرمایا کہ یہ ہللا پر جھوٹ بولتے ہیں ہللا تعاٰلی 

اجازت دے سکتا ہے اور بعض تفسیری روایات میں ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی یہ 

ہللا کے دشمنوں نے جھوٹ کہا زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں ' سن کر فرمایا کہ 

ہے وہ کسی نیکوکار کی تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی چا

افسوس ہے کہ یہود کی طرح آج بعض مسلمان بھی ( ابن کثیر وفتح القدیر)ہو یا بدکار کی۔ 

مشرکین کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا سود ناجائز ہے اور حربی کے 

 مال کے لیے کوئی عصمت نہیں۔

 
ى فَِانَّ  َّقه بُّ الُْمتَِّقْْيَ    بَٰله َمْن َاْوِفه ِبَعهِْدٖه َوات َ ُُيِ  11اّلٰله

البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو ہللا تعاٰلی ( مواخذہ ہوگا)کیوں نہیں 

 ۔(۱)بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے 

قرار پورا کرے کا مطلب وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے  ۱۔۷٦

متوں سے نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر ایمان النے کی بابت لیا گیا ہے اور پرہیزگاری ان کی ا

کرے یعنی ہللا تعاٰلی کے محارم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی صلی ہللا علیہ 

وسلم نے بیان فرمائیں۔ ایسے لوگ یقینا مواخذہ اٰلہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ 

 ہونگے۔ محبوب باری تعاٰلی

 
َك ََل َخََلَق لَھُْم ِِف اَْلهخِ 

ِٕ
ى
ۗ ْم ثـَـَمنًا قَِلْيًَل ُاوله ِ َوَايَْماِِنِ ْوَن ِبَعهِْد اّلٰله ْيَن يَْشََتُ ِ ْم ۠ َولَھُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ ِانَّ اَّلَّ ْْيِ َمِة َوََل يَُزكِٰ ْم يَْوَم الِْقيه ُ َوََل يَْنُظُر ِالَْْيِ ُمھُُم اّلٰله     َرِة َوََل يَُُكِٰ

11 

بیشک وہ لوگ جو ہللا تعاٰلی کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے 

لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ہللا تعاٰلی نہ ان سے بات چیت کرے گا، اور نہ ان کی طرف 

 ۔(۱)قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے 

مذکورہ افراد کے برعکس دوسرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ دو طرح کے  ۱۔۷۷

لوگ شامل ہیں ایک تو وہ جو عہد اٰلہی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دینی 

مفادات کے لئے نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر ایمان نہیں الئے دوسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی 

اپنا سودا بیچتے ہیں یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد قسمیں کھا کر 

ہے۔ مثالً نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لئے جھوٹی 
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قسم کھائے وہ ہللا سے اس حال میں ملے گا کہ ہللا اس پر غضب ناک ہوگا نیز فرمایا تین آدمیوں 

عاٰلی نہ کالم کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور سے ہللا ت

ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا ان میں ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا 

 (ابن کثیرو فتح القدیر)سودا بیچتا ہے۔ متعدد احادیث میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ 

 
ِب َوَما ُھَو ِمَن اْلِكتهِب ۚ  َويَُقْولُْوَن ُھوَ َوِانَّ ِمنْھُْم لَ  ُبْوُه ِمَن اْلِكته ِب ِلَتْحس َ َّلْٗوَن َالِْسنَتَھُْم ِِبْلِكته ِ  َفرِيْقًا ي ِ  ۚ َويَـُقْولُْوَن عََٰل اّلٰله ِ َوَما ُھَو ِمْن ِعْنِد اّلٰله ِمْن ِعْنِد اّلٰله

  11اْلَكِذَب َوُھْم يَْعلَُمْوَن 

میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب یقیناً ان 

ہی کی عبارت خیال کرو حاالنکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ 

ہللا تعاٰلی کی طرف سے ہے حاالنکہ دراصل وہ ہللا کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ ہللا تعاٰلی 

 ۔(۱)ولتے ہیں پر جھوٹ ب

میں نہ صرف بددیانتی ( تورات)یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب اٰلہی  ۱۔۷۲

و تبدیلی کی بلکہ دو جرم بھی کئے ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے 

ں میں عند عوام کو خالف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے دوسرا وہ اپنی خود ساختہ باتو

ہللا باور کراتے بد قسمتی امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی 

کے مطابق بکثرت ایسے ( تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے)پیشن گوئی 

لوگ ہیں جو دینوی اغراض یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ 

ھی یہی معاملہ کرتے ہیں پڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپناخود ساختہ بیان کرتے ہیں ب

عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا ہے حاالنکہ اس مسئلے کا 

قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا پھر آیات میں معنوی تبدیلی و طمع سازی سے کام لیا جاتا ہے 

 ور یہی کرایا جائے کہ یہ من عند ہللا ہے۔تاکہ با

 
َة ُُثَّ يَُقْوَل ِللنَّاِس ُكْونُْوا ِعَباًدا  َب َوالُْحُْكَ َوالنُُّبوَّ ُ اْلِكته ُّْؤِتَيُه اّلٰله ُِٰمْوَن الْ َما ََكَن ِلبََّشٍ َاْن ي َ ِبَما ُكْنَُتْ تَُعل ٰهـِنْٰيٖ ِ َولهِكْن ُكْونُْوا َرب ْ ِمْن ُدْوِن اّلٰله َب َوِبَما ُكْنَُتْ ٰلِ ِكته

   11تَْدُرُسْوَن   

کسی ایسے انسان کو جسے ہللا تعاٰلی کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ الئق نہیں کہ پھر بھی وہ 

لوگوں سے کہے کہ تم ہللا تعاٰلی کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب 

 باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ تمہارے کتاب سکھانے کے( ۱)رب کے ہو جاؤ 

یہ عیسائیوں کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسٰی علیہ السالم کو  ۱۔۷٢

خدا بنایا ہوا ہے حاالنکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا 

ھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن تھا۔ ایسا کوئی شخص یہ دعوٰی نہیں کر سکتا کہ ہللا کو چ

جاؤ بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ َربَّانِیُّ رب کی طرف منسوب ہے، الف اور 

 (فتح القدیر)نون کا اضافہ مبالغہ کے لئے ہے۔ 

یعنی کتاب ہللا کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے  ۴۔۷٢ 

نا چاہئے، اسی طرح کتاب ہللا کا علم رکھنے والے کے لئے خصوصی ربط و تعلق قائم ہو

ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب ہللا کے 

پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں، تو کسی 

 (ابن کثیر)اور کو یہ کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ 

 
ُمُرُُكْ ِِبْلُكْفِر بَْعَد ِاْذ َانَُْتْ  َ َاْرَِبًِب  ۭ َاََّيْ َكَة َوالنَِّبْٰيٖ

ِٕ
ُمَرُُكْ َاْن تَتَِّخُذوا الَْملهۗى ْسِلُمْوَن   َوََل ََّيْ    11 مُّ



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 128 

اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے کیا وہ تمہارے 

 (۱)بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا۔مسلمان ہونے کے بعد 

رب والی صفات کا حامل باور کرانا یہ کفر ہے۔ ( یا کسی اور کو)یعنی نبیوں اور فرشتوں  ۱۔۲۰

تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی یہ کام بھال کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کا 

ت کا نام ہے۔ آپ صلی ہللا علیہ کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو ہللا وحدہ ال شریک کی عباد

وسلم نے فرمایا۔ ہللا کی پناہ اس بات سے ہے کہ ہم ہللا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا 

کسی کو اس کا حکم دیں ہللا نے مجھے نہ اس لئے بھیجا ہے نہ اس کا حکم ہی دیا ہے۔ اس پر یہ 

 (ابن کثیر۔ بحوالہ سیرة ابن ہشام)آیت نازل ہوئی۔ 

 
ٌق وَ  َصٰدِ ِحْْكٍَة ُُثَّ َجاَۗءُُكْ َرُسْوٌل مُّ ٍب وَّ ْن ِكته تَيُْتُُكْ ِمٰ َ لََمآ اه ُ ِمْيثَاَق النَِّبْٰيٖ ِلُُكْ ِاِْصِْي ۭ ِاْذ َاَخَذ اّلٰله َّٗه  ۭ قَاَل َءَاْقَرْرُُتْ َوَاَخْذُُتْ عَٰله ذه ن َِٰما َمَعُُكْ لَُتْؤِمُُنَّ ِبٖه َولََتْنُّصُ ل

هِِدْيَن   قَالُْوٓا َاْقرَ  َن الٰشه  10ْرََن  ۭ قَاَل فَاْشهَُدْوا َوَاََن َمَعُُكْ ٰمِ

جب ہللا تعاٰلی نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں پھر تمہارے 

پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لئے اس پر ایمان النا اور 

فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے ( ۱)ضروری ہے۔ اس کی مدد کرنا 

رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ 

 گواہوں میں ہوں۔

یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے  ۱۔۲۱

تو اس پر ایمان النا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا جب نبی کی موجودگی میں آنے والے گا 

نئے نبی پر خود اس نبی کو ایمان النا ضروری ہے تو ان کی امتوں کے لئے تو اس نئے نبی پر 

ایمان النا بطریق اولٰی ضروری ہے بعض مفسرین نے اس کا یہی مفہوم مراد لیا ہے۔ یعنی 

سول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی بابت تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر ان کے حضرت محمد ر

دور میں وہ آجائیں تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ایمان النا ہوگا لیکن یہ واقعہ ہے پہلے معنی 

میں ہی یہ دوسرا مفہوم از خود آجاتا ہے اس لئے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہال مفہوم ہی زیادہ 

یح ہے اس مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ نبوت محمدی کے سراج منیر صح

کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت 

عمر رضی ہللا عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے تو نبی صلی ہللا علیہ وسلم یہ دیکھ کر 

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی ہللا علیہ "یا کہ غضب ناک ہوئے اور فرما

وسلم کی جان ہے کہ اگر موسٰی علیہ السالم بھی زندہ ہو کر آجائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان 

بہرحال اب قیامت تک ( مسند احمد بحوالہ ابن کثیر)کے پیچھے لگ جاؤ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ 

 صلی ہللا علیہ وسلم ہیں اور نجات انہی کی اطاعت میں واجب االتباع صرف محمد رسول ہللا

منحصر ہے نہ کہ کسی امام کی اندھی تقلید یا کسی بزرگ کی بیعت میں۔ جب کسی پیغمبر کا 

سکہ اب نہیں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کی مستحق کیوں کر ہو سکتی 

 ہے؟ اصر بمعنی عہد اور ذمہ ہے۔

 
ِسُقْوَن   فََمْن تََوٰٰله  َك ُھُم الْفه

ِٕ
ى
ۗ ِِلَ فَُاوله  11 بَْعَد ذه

 (۱)پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔

اور دیگر اہل مذہب کو تنبہہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد ( یہود و نصاریٰ )یہ اہل کتاب  ۱۔۲۴

نا اس عہد کے خالف ہے جو ہللا بھی ان پر ایمان النے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ

تعاٰلی نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ فسق یہاں 

 کفر کے معنی میں ہے کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہیں سراسر کفر ہے۔
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ِت  وه مه ٓ َاْسََلَ َمْن ِِف السَّ ِ يَْبُغْوَن َوََلٗ ِالَْيِه يُْرَجُعْوَن   َافََغْْيَ ِدْيِن اّلٰله َكْرًھا وَّ  11َواَْلَْرِض َطْوعًا وَّ

کیا وہ ہللا کے دین کے سوا اور دین کی تالش میں ہیں؟ حاالنکہ تمام آسمانوں اور سب زمین 

سب اسی کی طرف ( ۱)والے ہللا تعاٰلی ہی کے فرمانبردار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے 

 لوٹائے جائیں گے۔

ان اور زمین کی کوئی چیز ہللا تعاٰلی کی قدرت و مشیت سے باہر نہیں چاہے جب آسم ۱۔۲۲

خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ تو پھر تم اس کے سامنے قبول اسالم سے کیوں گریز کرتے 

کہ ہر نبی اور ہر ُمنَزل کتاب پر بغیر تفریق کے )ہو؟ اگلی آیت میں ایمان النے کا طریقہ بتال کر 

پھر کہا جا رہا ہے کہ اسالم کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا کسی  (ایمان النا ضروری ہے

 اور دین کے پیروکاروں کے حصے میں سوائے کھانے کے اور کچھ نہیں آئے گا۔

 
َق َويَْعقُ  ِعْيَل َوِاْْسه ِهْْيَ َوِاَْسه  ِاْبره

ٓ ِ َوَمآ ُانْزَِل عَلَْينَا َوَمآ ُاْنزَِل عَٰله َّا ِِبّلٰله َمن ُق بَْْيَ َاَحٍد قُْل اه ْم ۠ ََل نَُفٰرِ ِ ّٰبِ َه َوالنَِّبيُّْوَن ِمْن رَّ َباِط َوَمآ ُاْوِِتَ ُمْوٰسه َوِعيْ ْوَب َواَْلَس ْ

ُن ََلٗ ُمْسِلُمْوَن   نْھُْم ۡ َوََنْ  11ِمٰ

آپ کہہ دیجئے کہ ہم ہللا تعاٰلی پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السالم 

اور اسماعیل علیہ السالم اور یعقوب علیہ السالم اور ان کی اوالد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسٰی 

ہللا تعاٰلی کی طرف سے دئیے گئے ( انبیاء علیہما السالم)و عیسٰی علیہما السالم پر اور دوسرے 

 تعاٰلی کے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم ہللا( ۱)ان سب پر ایمان الئے 

 فرمانبردار ہیں۔

یعنی تمام سچے نبیوں پر ایمان النا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں ہللا کی طرف سے مبعوث  ۱۔۲٤

تھے نیز ان پر جو الہامی کتابیں نازل ہوئیں ان کی بابت بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتابیں 

گو اب عمل صرف قرآن کریم  تھیں اور واقعۃً ہللا کی طرف سے نازل ہوئی تھیں ضروری ہے۔

 پر ہی ہوگا کیونکہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔

 
ِيَْن   ِِ ٰه ِخَرِة ِمَن الْ ُّْقَبَل ِمنُْه  ۚ َوُھَو ِِف اَْله َّْبتَـَِ غَْْيَ اَْلِْسََلِم ِديْنًا فَلَْن ي  11َوَمْن ي

ہ کیا جائے گا اور وہ آخرت جو شخص اسالم کے سوا اور دین تالش کرے، اس کا دین قبول ن

 میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔

 
نهُت  َجاَۗءُھُم الَْبيِٰ ُسْوَل َحق  وَّ ْم َوَشهُِدْوٓا َانَّ الرَّ ُ قَْوًما َكَفُرْوا بَْعَد ِايَْماِِنِ ِلِمْْيَ   ۭ َكْيَف َُّيِْدي اّلٰله ُ ََلَُّيِْدي الَْقْوَم الٰظه  11َواّلٰله

کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان النے اور رسول کی حقانیت کی گواہی ہللا تعاٰلی ان لوگوں 

دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آجانے کے بعد کافر ہو جائیں، ہللا تعاٰلی ایسے بے انصاف 

 لوگوں کو راہ راست پر نہیں التا۔

 
 
ِٕ
ِ َوالَْملهۗى ْم لَْعنََة اّلٰله َك َجَزاُۗؤُھْم َانَّ عَلَْْيِ

ِٕ
ى
ۗ ِعْْيَ  ُاوله    11َكِة َوالنَّاِس َاَْجَ

 ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر ہللا تعاٰلی کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

 
ْيَن ِفْْيَا  ۚ ََل ُُيَفَُّف َعْنھُُم الَْعَذاُب َوََل ُھْم يُْنَظُرْوَن  ِِلِ    11خه

کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے نہ تو ان سے عذاب ہلکا 

 گی۔

 
ِحْْيٌ     َ غَُفْوٌر رَّ ِِلَ َوَاْصلَُحْوا      ۣ فَِانَّ اّلٰله ْيَن ًَتبُْوا ِمْنْۢ بَْعِد ذه ِ  11ِاَلَّ اَّلَّ
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مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصالح کرلیں تو بیشک ہللا تعاٰلی بخشنے واال مہربان 

 (۱)ہے۔

ک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا مال لیکن جلدی ہی اسے انصار میں سے ای ۱۔۲٢

ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم تک پیغام بھجوایا 

کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئیں ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی 

ہ اس نے حق پہچاننے کے بعد بغض اور عناد اور سرکشی سزا اگرچہ بہت سخت ہے کیونک

سے حق سے انکار کیا تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصالح کر لے تو ہللا تعاٰلی 

 غفور و رحیم ہے اس کی توبہ قابل قبول ہے۔

 
َّْن تُ  ْم ُُثَّ اْزَداُدْوا ُكْفًرا ل ْيَن َكَفُرْوا بَْعَد ِايَْماِِنِ ِ ُّْوَن    ِانَّ اَّلَّ اۗل َك ُھُم الضَّ

ِٕ
ى
ۗ  11ْقَبَل تَْوبَُتھُْم ۚ َوُاوله

اپنے ایمان النے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ( ۱)بیشک جو لوگ 

 یہی گمراہ لوگ ہیں۔( ۴)ہرگز قبول نہ کی جائے گی 

توبہ کی توفیق سے اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد  ۱۔٢۰

 محروم رہیں اور کفر پر انتقال ہو۔

اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو۔ ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے  ۴۔٢۰ 

لئے ہر وقت کھال ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اثبات ہے۔ عالوہ ازیں قرآن 

وہو الذی یقبل التوبۃ عن )ر قبولیت کو بیان فرمایا ہے۔میں ہللا تعاٰلی نے بار بار توبہ کی اہمیت او

کیا انہوں نے نہیں جانا کہ ہللا تعاٰلی بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور "۴۲الشوری ۔( "عبادہ۔

احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے اس لیے اس آیت سے مراد آخری 

َولَْیَسِت التَّْوبَةُ )قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ہے  سانس کی توبہ ہے جو نامقبول ہے جیسا کہ

ـیِّٰاِت  ى اَِذا َحَضَر اََحَدھُُم اْلَمْوُت قَاَل اِنِّْى تُْبُت اْلــٰ نَ  ۘ  لِلَِّذْیَن یَْعَملُْوَن السَّ ان کی توبہ ( 34:۔ النساء2( َحتٰٰ

ایک کو موت آنے لگتی قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے 

ہے تو کہتا ہے میری توبہ ۔ حدیث میں بھی ہے ان ہللا یقبل توبۃ العبد مالم یغرغر۔ مسند احمد، 

ترمذی۔ بحوالہ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر۔ ہللا تعاٰلی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا 

 ہ قبول نہیں۔ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے یعنی جان کنی کے وقت کی توب

 
لَِو افْتَ  ْلُء اَْلَْرِض َذَھًبا وَّ ُّْقَبَل ِمْن َاَحِدِھْم ٰمِ ْيَن َكَفُرْوا َوَماتُْوا َوُھْم ُكفَّاٌر فَلَْن ي ِ ٰهِّصِْيَن    ِانَّ اَّلَّ ْن ن َما لَھُْم ِمٰ َك لَھُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ وَّ

ِٕ
ى
ۗ ى ِبٖه  ۭ ُاوله    10ده

دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے  ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے

گو فدیئے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لئے تکلیف دینے 

 (۱)واال عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔

اگر تیرے حدیث میں آتا ہے کہ ہللا تعاٰلی قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ ۱٢۔  ۱

پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے 

ہللا تعاٰلی فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ " ہاں"گا

ذا اخرجہ مسند احمد وھک)کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا مگر تو شرک سے باز نہیں آیا 

اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے اس نے ( البخاری ومسلم۔ ابن کثیر

اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی جائیں گے 

پرور  جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبد ہللا بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب

تھا اور غالموں کو آزاد کرنے واال تھا کیا یہ اعمال سے نفع دیں گے؟ نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی " نہیں"نے فرمایا

کر اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے ( صحیح مسلم۔ کتاب االیمان)
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یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا 

ہی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے 

چھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا 

اَل تَْنفَُعھَا َشفَاَعةٌ )گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جائے  اَل یُْقبَُل ِمْنھَا َعْدٌل وَّ ۔ 4( وَّ

اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی۔ ( 341:البقرة

 آئے گی۔ اس دن میں کوئی خرید وفروخت ہو گی نہ کوئی دوستی کام( البیع فیہ وال خالل)

 

 40پارہ 
 

َ ِبٖه عَِلْْيٌ   ٍء فَِانَّ اّلٰله بُّْوَن ڛ َوَما تُْنِفُقْوا ِمْن ََشْ ا َُتِ  11    لَْن تَنَالُوا الَِْبَّ َحِٰته تُْنِفُقْوا ِممَّ

جب تم اپنی پسندیدہ چیز سے ہللا تعاٰلی کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھالئی نہ پاؤ گے 

 ۔(۴)رو اسے ہللا بخوبی جانتا ہے اور تم جو خرچ ک( ۱)

حدیث میں آتا ہے جب یہ ( فتح القدیر)سے مراد عمل صالح یا جنت ہے ( نیکی بھالئی)بر  ۱۔٢۴

آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی ہللا عنہ جو مدینہ کے اصحاب حیثیت میں سے 

کیا کہ یارسول ہللا  تھے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض

بیرحا کا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے ہللا کی رضا کے ! صلی ہللا علیہ وسلم

وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری ' لئے صدقہ کرتا ہوں، آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

ہللا علیہ وسلم کے چنانچہ آپ صلی ' رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو 

مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور عم زادوں میں تقسیم کر دیا، اچھی چیز صدقہ کی 

جائے، یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر 

ا جا سکتا یا چیز یا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیز یا استعمال شدہ پرانی چیز کا صدقہ نہیں کی

اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقینا جائز اور باعث اجر ہے گو 

 کمال و افضلیت محبوب چیز کے خرچ کرنے میں ہے۔ 

تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اچھی یا بری چیز، ہللا اسے جانتا ہے، اس کے مطابق جزا  ۴۔٢۴

 سے نوازے گا۔

 
َعامِ  اِۗءيُْل عَٰله نَْفِسھٖ ِمْن قَْبِل َاْن تََُنََّل التَّْوره  ُكُّ الطَّ َم ِاْْسَ اِۗءيَْل ِاَلَّ َما َحرَّ ٓ ِا ْْسَ َِٰبِّنْ ِدِقْْيَ     ََكَن ِحَلًّ ل ىِة فَاتْلُْوَھآ ِاْن ُكْنَُتْ صه  11ىُة  ۭ قُْل فَْاتُْوا ِِبلتَّْوره

نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام ( معلیہ السال)یعقوب ( حضرت)تورات کے نزول سے پہلے 

کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حالل تھے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو 

 ۔(۱)تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ 

یہ اور ما بعد دو آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی  ۱۔٢۲

کہا کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعوی ہللا علیہ وسلم سے 

کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں جب کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین 

ابراہیمی میں حرام تھا۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا یہود کا دعوی غلط ہے حضرت ابراہیم کے دین میں 

حضرت یعقوب علیہ السالم نے خود )۔ ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل یہ چیزیں حرام نہیں تھیں

اس کی ایک وجہ نذر یا )اپنے اوپر حرام کر لی تھیں اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا 

بیماری تھی اور حضرت یعقوب علیہ السالم کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے۔ اس 

علیہ السالم و حضرت یعقوب علیہ السالم کے بہت بعد نازل لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم 
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ہوئی ہے۔ پھر تم کس طرح مزکورہ دعوٰی کر سکتے ہو؟ عالوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں 

۔ ٤٦سورة االنعام )پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔ ( یہودیوں)تم 

ات الؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ جس سے یہ بات اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تور( ۱٦۰النساء۔

واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السالم کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں 

اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں تو اس کی وجہ تمہاری ظلم و زیادتی تھی یعنی ان کی 

 (ایسرالتفاسیر)حرمت بطور سزا تھی۔ 

 
ِلُمْوَن      فََمِن افََْتهى َك ُھُم الٰظه

ِٕ
ى
ۗ ِِلَ فَُاوله ِ اْلَكِذَب ِمْنْۢ بَْعِد ذه    11عََٰل اّلٰله

 اس کے بعد بھی جو لوگ ہللا تعاٰلی پر جھوٹ بہتان باندھیں وہ ہی ظالم ہیں۔

 
ِهْْيَ َحِنْيًفا  ۭ َوَما ََكَن ِمَن الْمُ  َِّبُعْوا ِملَّــَة ِابْره ُ     ۣفَات  11ّْشِِكْْيَ     قُْل َصَدَق اّلٰله

 کہہ دیجئے کہ ہللا سچا ہے تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔

 
لَِمْْيَ       ِٰـلْعه ُھًدى ل ًََك وَّ ْي ِبَبكََّة ُمَبه ِ ِضــَع ِللنَّاِس لََّلَّ َل بَيٍْت وُّ  ۚ 11ِانَّ َاوَّ

( ۱)میں ہے ( شریف)گیا وہی ہے جو مکہ ہللا تعاٰلی کا پہال گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا 

 جو تمام دنیا کے لئے برکت اور ہدایت واال ہے۔

۔ ا یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہال ٢٦

عبادت خانہ ہے۔ محمد صلی ہللا علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس 

ں اور اس کے جواب میں کہا گیا تمہارا یہ دعوٰی بھی غلط ہے۔ پہال گھر جو ہللا کے جواب می

 کی عبادت کے لیے تعمیر کی گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے۔

 
ِ عََٰل النَّاِس ِحجُّ الَْبيِْت مَ  ِمنًا  ۭ َوّلِلٰه ِهْْيَ    َوَمْن َدَخَِلٗ ََكَن اه َقاُم ِابْره نهٌت مَّ يهتٌۢ بَيِٰ لَِمْْيَ      نِ ِفْيِه اه َ غَِّن  َعِن الْعه ٌَ ِالَْيِه َسِبْيًَل  ۭ َوَمْن َكَفَر فَِانَّ اّلٰله اْسـتَـَطا

11 

ہللا ( ۱)جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اس میں جو آجائے امن واال ہو جاتا ہے 

( ۴)رض کر دیا ہے تعاٰلی نے ان لوگوں پر جو اس طرف کی راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج ف

 ۔(۲)تمام دنیا سے بےپرواہ ہے ( بلکہ( اس سے)اور جو کوئی کفر کرے تو ہللا تعاٰلی 

 اس میں قتال، خون ریزی، شکار حٰتی کہ درخت تک کاٹنا ممنوع ہے۔  ۱۔٢۷

راہ پا سکتے ہوں کا مطلب زاد راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے۔ یعنی اتنا خرچ کہ سفر  ۴۔٢۷

پورے ہو جائیں۔ عالوہ ازیں استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ راستہ کے اخراجات 

پر امن ہو اور جان و مال محفوظ رہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صحت اور تندرستی 

کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو نیز عورت کے لئے محرم بھی ضروری ہے۔ یہ آیت ہر صاحب 

ے اور احادیث سے امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ استطاعت کے لئے وجوب حج کی دلیل ہ

 عمر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے۔

استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے جس سے حج کی  ۲۔٢۷

فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث میں بھی ایسے شخص کے لئے 

 وعید آئی ہے۔

 
َھْ  ٓ ُ َشهِْيٌد عَٰله َما تَْعَملُْوَن      قُْل َّيه ِ ڰ َواّلٰله يهِت اّلٰله ِب ِلَم تَْكُفُرْوَن ِِبه  11َل اْلِكته

آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم ہللا تعاٰلی کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو جو کچھ تم 

 کرتے ہو ہللا اس پر گواہ ہے۔
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وْ  ِب ِلَم تَُصدُّ َْھَل اْلِكته ٓ ُ ِبَغاِفٍل َُعَّا تَْعَملُوْ قُْل َّيه َانَُْتْ ُشهََداُۗء  َۭوَما اّلٰله َمَن تَْبُغْونَھَا ِعَوًجا وَّ ِ َمْن اه  11َن       َن َعْن َسِبْيِل اّلٰله

ان اہل کتاب سے کہو کہ تم ہللا تعاٰلی کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اور اس میں عیب 

 ہللا تعاٰلی تمہارے اعمال سے بےخبر نہیں۔( ۱) ٹٹولتے ہو حاالنکہ تم خود شاہد ہو

یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسالم حق ہے، اس کے داعی ہللا کے سچے پیغمبر ہیں  ۱۔٢٢

 کیونکہ یہ باتیں ان کتابوں میں درج ہیں جو تمہارے انبیاء پر اتریں اور جنہیں تم پڑھتے ہو۔

 
َمنُْوٓا ِاْن تُِطيْ  ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ِفرِْيَن     َّيه ْوُُكْ بَْعَد ِايَْماِنُُكْ كه َب يَُردُّ يَْن ُاْوتُوا اْلِكته ِ َن اَّلَّ  ٠١١ُعْوا فَرِيْقًا ٰمِ

اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہارے ایمان النے ! اے ایمان والو

 کے بعد مرتد و کافر بنا دیں گے۔

ن کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مذموم یہودیوں کے مکرو فریب اور ا ۱۔۱۰۰

کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں 

سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تالوت کرنے اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے موجود ہونے 

کا پس منظر تفسیری روایات میں اسطرح کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جانا۔ اس 

بیان کیا گیا ہے۔ کہ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکھٹے بیٹھے باہم 

گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ 

برکت سے باہم شیرو  کر جل بھن گیا پہلے یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اب اسالم کی

شکر ہوگئے ہیں۔ اس نے ایک نوجوان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ان کے درمیان جنگ بعاث کا 

تذکرہ کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درمیان ہوئی تھی انہوں نے ایک دوسرے کے 

ں خالف رزمیہ اشعار کہے تھے وہ ان کو سنائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس سے ان دونو

قبیلوں کے درمیان جذبات بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے یہاں تک کے 

ہتھیار اٹھانے کے لئے للکار اور پکار شروع ہوگئی اور قریب تھا کہ ان کا باہم قتال بھی شروع 

ہو جائے کہ اتنے میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز 

 (ابن کثیر)گئے اس پر یہ آیت بھی اور جو آگے آرہی ہیں وہ بھی نازل ہوئیں آ

 
ِ فَقَ  َّْعَتِصْم ِِبّلٰله ِ َوِفْيُُكْ َرُسْوَُلٗ  ۭ َوَمْن ي يهُت اّلٰله ْستَـِقْْيٍ     َوَكْيَف تَْكُفُرْوَن َوَانَُْتْ تُْتٰله عَلَْيُُكْ اه اٍط مُّ    ٠١٠ْد ُھِدَي ِاٰله ِِصَ

تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ باوجودیکہ تم پر ہللا تعاٰلی کی آیتیں پڑھی ( ہر ہے کہگویا یہ ظا)

موجود ہیں جو شخص ہللا کے دین کو ( صلی ہللا علیہ وسلم)جاتی ہیں اور تم میں رسول ہللا 

 تو بالشبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔( ۱)مضبوط تھام لے 

سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ اعتصام باہلل۔ ہللا کے دین کو مضبوطی  ۱۔ ۱۰۱

 کرنا۔

 
ْسِلُمْوَن      ِتھٖ َوََل تَُمْوتُنَّ ِاَلَّ َوَانَُْتْ مُّ َ َحقَّ تُقه َُّقوا اّلٰله َمنُوا ات ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ  ٠١١َّيه

ی دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہ( ۱)ہللا سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے ! اے ایمان والو

 رہنا

اس کا مطلب یہ ہے کہ اسالم کے احکام و فرائض پورے طور پر بجا الئے جائیں اور  ۱۔۱۰۴

منہیات کے قریب نہ جایا جائے بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ کرام پریشان ہوئے تو 

ہللا تعاٰلی نے دوسری آیت نازل فرما دی ہللا سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو جس طرح اپنی 

 (فتح القدیر)ڈرنے کا حق ہے طاقت سے 
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ِ عَلَْيُُكْ ِاْذ ُكْنَُتْ َاْعدَ  قُْوا  َ۠واْذُكُرْوا ِنْعَمَت اّلٰله ََل تََفرَّ ْيًعا وَّ ِ ََجِ ََّف بَْْيَ قُلُْوِبُُكْ فََاْصَبْحَُتْ ِبِنْعَمِتھٖٓ ِاْخَواًَن  ۚ َوُكْنَُتْ عَٰله َشَفا حُ َواْعَتِصُمْوا ِِبَْبِل اّلٰله َن اًۗء فََال ْفَرٍة ٰمِ

يهِتھٖ لََعلَُُّكْ تَھَْتُدْوَن      ُ لَُُكْ اه ُ اّلٰله ِِلَ يَُبْٰيِ نْھَا  ۭ َكذه  ٠١١النَّاِر فََانْقََذُُكْ ٰمِ

اور ہللا تعاٰلی کی اس ( ۴)اور پھوٹ نہ ڈالو ( ۱)ہللا تعاٰلی کی رسی کو سب ملکر مضبوط تھام لو 

کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے 

الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہوگئے اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے 

پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچالیا ہللا تعاٰلی اسی طرح تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا 

 ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

 کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کا درس دے کر تقٰوی کے بعد سب ملکر ہللا ۱۔۱۰۲

واضح کر دیا کہ نجات بھی انہی دو اصولوں میں ہے اور اتحاد بھی انہیں پر قائم ہو سکتا اور رہ 

 سکتا ہے۔

کے ذریعے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے اس کا مطلب ' وال تفرقوا اور پھوٹ نہ ڈالو ' ۴۔۱۰۲

لوں سے انحراف کرو گے تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی یہ ہے کہ اگر مزکورہ دو اصو

اور تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ اور یہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے المیہ کا آغاز 

 ہوا جو دن بدن بڑھتا ہی چال گیا اور نہایت مستحکم ہو گیا۔

 
َّْدُعْوَن ِاَٰل الَْخْْيِ َوَّيَْ  ٌة ي نُُْكْ ُامَّ َك ُھُم الُْمْفِلُحْوَن     َولَْتُكْن ِمٰ

ِٕ
ى
ۗ  ٠١١ُمُرْوَن ِِبلَْمْعُرْوِف َويَِْنَْوَن َعِن الُْمْنَكِر َۭوُاوله

تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھالئی کی طرف الئے اور نیک کاموں کا حکم 

 کرے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ فالح اور نجات پانے والے ہیں۔

 
َك لَھُْم عََذابٌ َوََل 

ِٕ
ى
ۗ نهُت  ۭ َوُاوله قُْوا َواْختَلَُفْوا ِمْنْۢ بَْعِد َما َجاَۗءُھُم الَْبيِٰ ْيَن تََفرَّ ِ    ٠١١َعِظْْيٌ         تَُكْونُْوا ََكَّلَّ

تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آجانے کے بعد بھی تفرقہ 

 لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے۔ڈاال اور اختالف کیا انہی 

روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈاال۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارٰی کے باہم  ۱۔۱۰٢

اختالف و تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا اور وہ اس کے دالئل سے بےخبر 

مفاد اور نفسانی اغراض  تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں سب کچھ جانتے ہوئے محض دنیاوی

کے لئے اختالف و تفرقہ کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف 

اسلوب اور پیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشان دہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی 

کی کہ  تاکید فرمائی۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار

حق اور اس کی روشن دلیلیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں۔ لیکن وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے 

ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تاویل اور تحریف کے 

 مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔

 
تَْسَودُّ ُوُجْوٌه ۚ فَاَ  َّْوَم تَبْيَضُّ ُوُجْوٌه وَّ ْيَن اْسَودَّْت ُوُجْوُھھُْم  ۣاََكَفْرُُتْ بَْعَد ِايَْماِنُُكْ فَُذْوقُوا الَْعَذاَب ِبَما ُكْنَُتْ تَْكُفُرْونَ ي ِ ا اَّلَّ  ٠١١    مَّ

( سے کہا جائے گا)سیاہ چہروں والوں ( ۱)جس دن بعض چہرے سفید ہونگے اور بعض سیاہ 

 فر کا عذاب چکھو۔کہ تم نے ایمان النے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے ک

حضرت ابن عباس رضی ہللا تعاٰلی عنہما نے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت  ۱۔۱۰٦

جس سے معلوم ہوا اسالم وہی ہے جس پر اہل ( ابن کثیر و فتح القدیر)وافتراق مراد لئے ہیں 

ہیں جو  سنت والجماعت عمل پیرا ہیں اور اہل بدعت و اہل افتراق اس نعمت اسالم سے محروم

 ذریعہ نجات ہے۔
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ْوَن     ِِلُ ِ  ۭ ُھْم ِفْيھَا خه ِة اّلٰله ْت ُوُجْوُھھُْم فَِفْي َرْْحَ ْيَن ابَْيضَّ ِ ا اَّلَّ  ٠١١َوَامَّ

 اور سفید چہرے والے ہللا تعاٰلی کی رحمت میں داخل ہونگے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

 
ِ نَْتلُْوَھا عَلَْيَك ِِبلْ  يهُت اّلٰله لَِمْْيَ    ِتِْلَ اه ِٰلْعه ُ يُرِيُْد ُظلًْما ل  ٠١١َحٰقِ  َۭوَما اّلٰله

ہم ان حقانی آیتوں کی تالوت آپ پر کر رہے ہیں اور ہللا تعاٰلی کا ارادہ لوگوں پر ظلم ! اے نبی

 کرنے کا نہیں

 
ُمْوُر  ِ تُْرَجُع اَْلُ ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض ۭ َوِاَٰل اّلٰله وه مه ِ َما ِِف السَّ    ٠١١    َوّلِلٰه

ہللا تعاٰلی کے لئے ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور ہللا تعاٰلی ہی کی طرف تمام 

 کام لوٹائے جاتے ہیں۔

 
 ِ ُمُرْوَن ِِبلَْمْعُرْوِف َوتَِْنَْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوتُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله ٍة ُاْخرَِجْت ِللنَّاِس ًَتْ ُھُم   ۭ َولَوْ ُكْنَُتْ َخْْيَ ُامَّ َّھُْم ِۭمنْھُُم الُْمْؤِمنُْوَن َو اَْكََثُ ا ل ِب لَََكَن َخْْيً َمَن َاْھُل اْلِكته اه

ِسُقْوَن       ٠٠١الْفه

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری 

ر اہل کتاب بھی ایمان التے تو ان اگ( ۱)باتوں سے روکتے ہو اور ہللا تعاٰلی پر ایمان رکھتے ہو 

 لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔( ۴)کے لئے بہتر تھا ان میں ایمان النے والے بھی ہیں 

قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کر ' خیر امت ' اس آیت میں امت مسلمہ کو  ۱۔۱۱۰

ہ امت اگر ان امتیازی دی گئی ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باہلل ہے۔ گویا ی

خصوصیات سے متصف رہے گی تو خیر امت ہے بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار 

پا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اسی نکتے کی وضاحت مقصود و معلوم 

ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی المنکر نہیں کرے گا، وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار 

ئے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے اور یہاں پا

اسی آیت میں ان کی اکثریت کو فاسق کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف یہ فرض عین ہے یا فرض 

کفایہ؟ اکثر علماء کے خیال میں یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس 

ہیں کیونکہ معروف اور منکر شرعی کا صحیح علم وہی رکھتے ہیں ان فرض کو ادا کرتے ر

کے فریضہ تبلیغ و دعوت کی ادائیگی سے دیگر افراد کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے 

گا۔ جیسے جہاد بھی عام حاالت میں فرض کفایہ ہے یعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی 

 سے اس فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔

ے عبد ہللا بن سالم رضی ہللا عنہ وغیرہ جو مسلمان ہوگئے تھے۔ تاہم ان کی تعداد جیس ۴۔۱۱۰

 نہایت قلیل تھی۔ اس لئے ِمْنہْم میں ِمْن، تَْبِعْیُض کے لئے ہے۔

 
ْوَن   ُّْوُُكُ اَْلَْدَِبَر   ۣ ُُثَّ  ََل يُْنَّصُ َُّقاِتلُْوُُكْ يَُول ٓ َاًذى ۭ َوِاْن ي ْوُُكْ ِاَلَّ َُّْضُّ  ٠٠٠   لَْن ي

یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے اگر لڑائی کا موقع آجائے تو 

 (۱)پیٹھ موڑ لیں گے پھر مدد نہ کئے جائیں گے 

اس سے مراد زبانی بہتان تراشی ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف  ۱۔۱۱۱

نہیں دے سکیں گے چنانچہ ایسا ہی  پہنچتی ہے تاہم میدان حرب و ضرب میں یہ تمہیں شکست

ہوا، مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکلنا پڑا پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکلے، اسی 

طرح شام کے عالقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست سے دو چار ہونا پڑا 

کی اور بیت المقدس پر بھی تاآنکہ حروب صلیبیہ میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش 

 سال کے بعد واگزار کرا لیا۔  ٢۰قابض ہوگئے مگر اسے صالح الدین ایوبی نے 
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لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجہ میں یہود و نصارٰی کی مشترکہ سازشوں اور 

کہ کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ تاہم ایک وقت آئے گا 

یہ صورت حال تبدیل ہو جائے گی بالخصوص حضرت عیسٰی علیہ السالم کے نزول کے بعد 

 عیسائیت کا خاتمہ اور اسالم کا غلبہ یقینی 

 (ابن کثیر)ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں وارد ہے۔ 

 
ِ َوحَ  َن اّلٰله ْبٍل ٰمِ ُ َاْيَن َما ثُـِقُفْوٓا ِاَلَّ ِِبَ ةَّ ُم اَّٰلِ َّھُْم ََكنُْوا يَْكفُ ُْضِبَْت عَلَْْيِ ن ِِلَ ِِبَ ُم الَْمْسَكنَُة  ۭذه بَْت عَلَْْيِ ِ َوُْضِ َن اّلٰله َن النَّاِس َوَِبُۗءْو ِبَغَضٍب ٰمِ يهِت ْبٍل ٰمِ ُرْوَن ِِبه

ََكنُْوا يَْعَتُدْوَن       ِِلَ ِبَما َعَصْوا وَّ ِْْۢبيَاَۗء ِبَغْْيِ َحٰقٍ ۭ ذه ن ِ َويَْقُتلُْوَن اَْلَ  ۤ ٠٠١اّلٰله

یہ غضب ( ۱)ان کو ہر جگہ ذلت کی مار پڑی اال یہ کہ ہللا تعاٰلی کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں 

اٰلہی کے مستحق ہوگئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی یہ اس لئے کہ یہ لوگ ہللا تعاٰلی کی آیتوں 

ور سے کفر کرتے تھے اور بےوجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں ا

 ۔(۴)زیادتیوں کا 

یہودیوں پر جو ذلت و مسکنت، غضب اٰلہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے، اس سے  ۱۔۱۱۴

وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہللا کی پناہ میں آجائیں۔ یعنی 

قبول کرلیں،  اسالم قبول کرلیں یا اسالمی مملکت میں جزیہ دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا

 دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو 

 یہ ان کے کرتوت ہیں جنکی پادش میں ان پر ذلت مسلط کی گئی ہے۔ ۴۔۱۱۴

 
َّْيِل َوُھْم يَْسُجُدوْ  ََنَۗء ال ِ اه يهِت اّلٰله َّْتلُْوَن اه َمٌة ي

ِٕ
ٌة قَاۗى ِب ُامَّ  ٠٠١     نَ لَيُْسْوا َسَواًۗء  ۭ ِمْن َاْھِل اْلِكته

قائم رہنے والی ( حق پر)یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت 

 بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کالم ہللا کی تالوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔

 
ُمُرْوَن ِِبلَْمْعُرْوِف َويَِْنَوْ  ِخِر َوََّيْ ِ َوالَْيْوِم اَْله ِلِحْْيَ     يُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله َك ِمَن الٰصه

ِٕ
ى
ۗ ِت َۭوُاوله  ٠٠١َن َعِن الُْمْنَكِر َويَُساِرُعْوَن ِِف الَْخْْيه

یہ ہللا تعاٰلی پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں بھالئیوں کا حکم کرتے ہیں اور 

میں  برائیوں سے روکتے ہیں اور بھالئی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہ نیک بخت لوگوں

 سے ہیں۔

 
ُ عَِلْْيٌۢ ِِبلُْمتَِّقْْيَ       ٠٠١َوَما يَْفَعلُْوا ِمْن َخْْيٍ فَلَْن يُّْكَفُرْوُه  َۭواّلٰله

یہ جو کچھ بھی بھالئیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور ہللا تعاٰلی پرہیزگاروں کو 

 خوب جانتا ہے

پچھلی آیات میں بیان کی گئی ہے، بلکہ  یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں جن کی مذمت ۱۔۱۱٢

ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جنہیں ہللا تعاٰلی نے شرف اسالم سے نوازا اور ان میں اہل 

ایمان و تقوٰی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں، رضی ہللا عنہم ورضو عنہ۔ قائمۃ کے معنی ہیں، 

تباع کرنے والی، یسجدون کا مطلب شریعت کی اطاعت اور نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کا ا

رات کو قیام کرتے یعنی تہجد پڑھتے اور نمازوں میں تالوت کرتے ہیں۔ اس مقام پر امر 

بالمعروف کے معنی بعض نے یہ کئے ہیں کہ وہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر ایمان النے کا حکم 

سی گروہ کا ذکر آگے دیتے اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے روکتے ہیں۔ ا

ِ )بھی کیا گیا ہے 
ِ َوَمآ اُْنِزَل اِلَْیُكْم َوَمآ اُْنِزَل اِلَْیِھْم ٰخِشِعْیَن ہلِلٰٰ ۔ آل 1(  َواِنَّ ِمْن اَْھِل اْلِكٰتِب لََمْن یُّْؤِمُن بِاہلٰلٰ

 (388:عمران

 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 137 

ْيَن َكَفُرْوا لَْن تُْغِّنَ َعْنھُْم َاْمَوالُھُْم َوََلٓ  ِ ْوَن       ِانَّ اَّلَّ ِِلُ ُب النَّاِر ۚ ُھْم ِفْيھَا خه َك َاْْصه
ِٕ
ى
ۗ ا  ۭ َوُاوله ً ِ َشـْيـــــ  َن اّلٰله  ٠٠١َاْوََلُدُھْم ٰمِ

کافروں کو ان کے مال اور ان کی اوالد ہللا کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی یہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ 

 اس میں پڑے رہیں گے۔

 
ذِ  نَْيا ََكَثَِل ِريٍْح ِفْيھَا ِِص  َاَصابَْت َحْرَث قَْوٍم َظلَُمْوٓا َانُْفَسھُْم فََاْھلََكْتُه  َۭوَماَمثَُل َما يُْنِفُقْوَن ِِفْ ھه وِة الُّ ُ َولهِكْن َانُْفَسھُْم يَْظِلُمْوَن     ِه الَْحيه َظلََمھُُم اّلٰله

٠٠١ 

ا جو ظالموں کی یہ کفار جو خرچ کریں اس کی مثال یہ ہے ایک تند ہوا چلی جس میں پاال تھ

ہللا تعاٰلی نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی ( ۱)کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا 

 جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اوالد، حتٰی کے رفاہی اور  ۱۔۱۱۷

ہ بیکار جائیں گے اور ان کی مثال اس بظاہر بھالئی کے کاموں پر جو بھی خرچ کرتے ہیں و

سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جال کر خاکستر کر دیتا ہے ظالم اسی کھیتی کو 

دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی 

ا، رفاہی کاموں پر رقم امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جب تک ایمان نہیں ہوگ

خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ 

 نہیں ملے گا، وہاں تو ان کے لئے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔

 
لُْونَُُكْ  ْن ُدْوِنُُكْ ََل ََّيْ َمنُْوا ََل تَتَِّخُذْوا ِبَطانًَة ِمٰ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ِفْي ُصُدْوُرُھْم اَْكََبُ  ۭ قَ َّيه ْ ۚ قَْد بََدِت الَْبْغَضاُۗء ِمْن َافَْواِهھِْم ښ َوَما َُّتْ ْوا َما َعِنَتُّ َّنَّا لَُُكُ َخَباًَل  ۭ َودُّ ْد بَي

يهِت ِاْن ُكْنَُتْ تَْعِقلُْوَن      ٠٠١اَْله

نہیں ( تم تو( )۱)بناؤ۔ تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ ! اے ایمان والو

دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ 

میں پڑو ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہوچکی ہے اور جو ان کے سینوں 

 میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم نے تمہارے لئے آیتیں بیان کردیں۔

مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرایا جا رہا  یہ ۱۔۱۱۲

ہے۔ بطانتہ، دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں 

جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے اور جنہیں اپنے سینوں میں 

ہللا تعاٰلی نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے یہ اور اس قسم کی دیگر آیات مخفی رکھتے ہیں، 

کے پیش نظر ہی علماء و فقہا نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسالمی مملکت میں غیر مسلموں کو 

کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو موسٰی اشعری رضی ہللا 

رکھ لیا، حضرت عمر رضی ہللا کے علم میں یہ بات ( سیکرٹری) کو کاتب( غیر مسلم)نے ایک 

تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جب کہ ہللا نے ' آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ 

انہیں دور کر دیا ہے ان کو عزت نہ بخشو جب کہ ہللا تعاٰلی نے انہیں ذلیل کر دیا ہے اور انہیں 

حضرت عمر رضی ہللا نے اسی ' ہللا نے انہیں بد دیانت قرار دیا ہے ـ راز دار مت بناؤ جب کہ

آیت سے استدالل کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس زمانے میں اہل کتاب 

کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں اور اس وجہ سے غبی لوگ 

۔ بد قسمتی سے آج کے اسالمی ممالک میں بھی قرآن (رطبیتفسیر ق)سردار اور امرا بن گئے 

کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے اور اس کے برعکس غیر مسلم بڑے 

بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسالمی ممالک 

س حکم کی رعایت کریں تو یقینا بہت سے مفاسد اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں ا

 اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ 
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الیألون، کوتاہی اور کمی نہیں کریں گے خباال کے معنی فساد اور ہالکت کے ہیں ماعنتم  ۴۔۱۱۲

 عنت بمعنی َمَشقَّۃ( جس سے تم مشقت اور تکلیف میں پڑو)

 
بُّْونَھُْم وَ  َٓانَُْتْ ُاوََلِۗء َُتِ ْوا عَلَ ھه َمنَّا ۑ َوِاَذا َخلَْوا َعضُّ ھٖ َۚوِاَذا لَُقْوُُكْ قَالُْوٓا اه ِب ُُكِٰ بُّْونَُُكْ َوتُْؤِمنُْوَن ِِبلِْكته َ عَِلْْيٌۢ ََل ُُيِ ْيُُكُ اَْلَََنِمَل ِمَن الَْغْيظِ ۭ قُْل ُمْوتُْوا ِبَغْيِظُُكْ ۭ ِانَّ اّلٰله

ُدْوِر       ٠٠١ِبَذاِت الصُّ

اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے تم ( ۱)ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو ( تو غور کرو)ہو  اگر عقلمند

پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا 

کہہ دو کہ اپنے غصہ ( ۴)اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چباتے ہیں 

 جاؤ ہللا دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ہی میں مر 

تم ان منافقین کی نماز اور ایمان کیوجہ سے ان کی بابت دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو  ۱۔۱۱٢

 اور ان سے محبت رکھتے ہو۔ 

یہ ان کے غیظ و غضب کی شدت کا بیان ہے جیسا کہ اگلی آیت میں بھی ان کی اسی  ۴۔۱۱٢

 کیفیت کا اظہار ہے۔

 
ْوا َوتَتَُّقْوا ََل يَُْضُُّكُْ ِاْن تَمْ  َّْفَرُحْوا ِبھَا ۭ َوِاْن تَْصَِبُ ئٌَة ي ِٰ نٌَة تَـُسْؤُھْم ۡ َوِاْن تُِصْبُُكْ َسي َ ِبَما يَْعَملُْوَن ُمِحْيطٌ    َسْسُُكْ َحس َ ا  ِۭانَّ اّلٰله ً    ٠١١ َكْيُدُھْم َشـْئَـــ 

تم ( ۱)برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں  اگر! تمہیں اگر بھالئی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں ہاں

اگر صبر کرو اور پرہیز گاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا ہللا تعاٰلی نے ان 

 کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔

اس میں منافقین کی شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی اور وہ یہ  ۱۔۱۴۰

ش حالی میسر آتی، ہللا تعاٰلی کی طرف سے ان کو تائید و نصرت ملتی کہ جب مسلمانوں کو خو

اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہوتا تو منافقین کو بہت برا لگتا اور اگر مسلمان قحط 

سالی یا تنگدستی میں مبتال ہوتے یا ہللا کی مشیت و مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں 

تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتالنے سے یہ ہے جن ( جنگ احد میں ہواجیسے )پر غالب آجاتے 

لوگوں کا یہ حال ہو، کیا وہ اس الئق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیں بڑھائیں 

اور انہیں اپنا راز دار اور دوست بنائیں؟ اسی لئے ہللا تعاٰلی نے یہود و نصارٰی سے بھی دوستی 

۔ اس لیے کہ وہ بھی (یسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہےج)رکھنے سے منع فرمایا 

مسلمانوں سے نفرت وعداوت رکھتے ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے 

 خوش ہوتے ہیں۔ 

یہ ان کے مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ اور عالج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر  ۴۔۱۴۰

شوں سے بچنے کے لئے صبر اور تقوٰی نہایت ضروری ہے۔ دشمنان اسالم و مسلمین کی ساز

اس صبر اور تقوٰی کے فقدان نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا رکھا ہے۔ لوگ 

سمجھتے ہیں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادی اسباب اور وسائل کی فروانی اور سائنس و 

یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ حاالنکہ واقعہ 

سے محروم اور تقوے سے ( صبر کے دامن)کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت 

 عاری ہوگئے جو مسلمانوں کی کامیابی کی کلید اور تائید اٰلہی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔

 
ْيٌع عَِلْْيٌ      َوِاْذ غََدْوَت ِمْن َاْھِِلَ تَُبٰوِئُ الُْمْؤِمِنْْيَ َمقَ  ُ ََسِ    ٠١٠اِعَد ِللِْقتَاِل  ۭ َواّلٰله

اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو ! اے نبی

بٹھا رہے تھے ہللا تعاٰلی سننے اور جاننے ( ۱)میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ 

 واال ہے۔
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ہجری میں  ۲دیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال جمہور مفسرین کے نز ۱۔۱۴۱

ہجری میں کفار کو عبرت ناک  ۴پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ جب جنگ بدر 

شکست ہوئی، ان کے ستٰر آدمی مارے گئے اور ستٰر قید ہوئے تو کفار کے لئے یہ بدنامی کا 

ے مسلمانوں کے خالف ایک زبردست انتقامی جنگ باعث اور مرنے کا مقام تھا، چنانچہ انہوں ن

کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ 

کافر تین ہزار کی تعداد میں احد پہاڑ کے نزدیک خیمہ زن ہوگئے ہیں تو نبی کریم صلی ہللا علیہ 

رئیس المنافقین عبد ہللا بن ابی نے بھی اسی وسلم نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کا مشورہ دیا اور 

رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پر جوش صحابہ کرام نے جنہیں جنگ بدر میں 

حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ کے باہر جاکر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ 

ن کر باہر آئے، دوسری رائے صلی ہللا علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف فرما تھے ہتھیار پہ

والوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس 

باہر نکلنے پر مجبور کرکے ٹھیک نہیں کیا چنانچہ انہوں نے کہا یارسول ہللا صلی ہللا علیہ 

ں۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہی! وسلم

فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے الئق نہیں کہ وہ ہللا کے فیصلے کے بغیر 

واپس ہو اور لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان ایک ہزار کی تعداد میں روانہ ہوگئے مگر صبح دم 

میت یہ کہہ کر واپس آگیا کہ جب مقام شوط پر پہنچے تو عبد ہللا بن ابی اپنے تین سو ساتھیوں س

اس کی رائے نہیں مانی گئی۔ خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ؟ اس کے اس فیصلے سے وقتی 

 (ابن کثیر)طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہوگئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا 

 
 ُ ِ ِمنُُْكْ َاْن تَْفَشََل   َواّلٰله َفٰته

ِٕ
اۗى ْت طَّ ِ الُْمْؤِمنُْوَن      ِاْذ َھمَّ ِ فَلَْيَتَوكَّ َُما  ۭ َوعََٰل اّلٰله  ٠١١َوِلْيُّ

ہللا تعاٰلی ان کا ولی اور مددگار ( ۱)جب تمہاری دو جماعتیں پس ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں 

 اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔( ۴)ہے 

 تھے( بنو حارث اور بنو سلمہ)یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے  ۱۔۱۴۴

اس سے معلوم ہوا کہ ہللا نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی  ۴۔۱۴۴

 ہمت باندھ دی۔

 
َ لََعلَُُّكْ تَْشُكُرْوَن      َُّقوا اّلٰله ٌ ۚ فَات َانَُْتْ َاِذةَّ ُ ِبَبْدٍر وَّ ُُكُ اّلٰله  ٠١١َولََقْد نََّصَ

تعاٰلی نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت گری ہوئی  جنگ بدر میں ہللا

تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ( نہ کسی اور سے! )حالت میں تھے اس لیے ہللا ہی سے ڈرو

 ہو۔

تھے اور یہ  ۲۱۲بہ اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان  ۱۔۱۴۲

 (ابن کثیر)صرف دو گھوڑے اور ستٰر اونٹ تھے باقی سب پیدل تھے بھی بےسرو سامان۔ 

 
َكِة ُمَْنَ 
ِٕ
َن الَْملهۗى لهٍف ٰمِ ُُكْ َربُُُّكْ ِبثَلهثَِة اه ُِّمدَّ  ۭ ٠١١ِلْْيَ     ِاْذ تَُقْوُل ِللُْمْؤِمِنْْيَ َالَْن يَّْكِفيَُُكْ َاْن ي

کو تسلی دے رہے تھے کیا جب آپ مومنوں ( اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو)

 آسمان سے تین ہزار فرشتے اتار کر ہللا تعاٰلی کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا۔

 
َن الْ  لهٍف ٰمِ َذا يُْمِدْدُُكْ َربُُُّكْ ِِبَْمَسِة اه ْن فَْوِرِھْم ھه تُْوُُكْ ِمٰ ْوا َوتَتَُّقْوا َوََّيْ   ِاْن تَْصَِبُ

ٓ ِمْْيَ بَٰله َكِة ُمَسٰوِ
ِٕ
 ٠١١     َملهۗى

کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر کرو پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آجائیں تو 

 ۔(۴)جو نشاندار ہونگے ( ۱)تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا 
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 مسلمان بدر کی جانب قافلہ قریش پر جو تقریبًا نہتا تھا چھاپہ مارنے نکلے تھے۔ مگر ۱۔۱۴٢

بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر جرار غیظ و غضب اور 

جوش و خروش کے ساتھ چال آرہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ، تشویش اور 

جوش قتال کا مال جال اور عمل ہوا اور انہوں نے رب تعاٰلی سے دعا و فریاد کی۔ اس پر ہللا 

ایک ہزار پھر تین ہزار فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تعاٰلی نے پہلے 

بدر )تم صبرو تقوٰی پر قائم رہے اور مشرکین کا جوش وخروش و غضب برقرار نہ رہ سکا۔ 

پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک گروہ مکہ پلٹ گیا اور باقی جو بدر میں آئے 

اس لیے حسب بشارت تین ( کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے ان میں سے اکثر سرداروں

ہزار فرشتے اتارے گئے اور پانچ ہزار کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آسکی اور 

 بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد پوری کی گئی۔ 

 یعنی پہچان کے لئے ان کی مخصوص عالمت ہوگی۔ ۴۔۱۴٢

 
ُ ِاَلَّ  ِ الَْعزِْيِز الَْحِكْْيِ     َوَما َجَعَِلُ اّلٰله نَّ قُلُْوبُُُكْ ِبٖه َۭوَما النَّّْصُ ِاَلَّ ِمْن ِعْنِد اّلٰله

ِٕ
ى لَُُكْ َوِلَتْطَمى    ٠١١ بُّْشه

اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمنان قلب کے لئے ہے ورنہ مدد تو ہللا کی طرف 

 سے ہے جو غالب و حکمت واال ہے۔

 
ــِبْْيَ      ِلَيْقَطَع طَ 

ِٕ
ا َاْو يَْكِبَتھُْم فَيَْنَقِلُبْوا َخاۗى يَْن َكَفُرْوٓ ِ َن اَّلَّ  ٠١١َرفًا ٰمِ

کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ( اس امداد اٰلہی کا مقصد یہ تھا کہ ہللا)

 ۔(۱)نامراد ہو کر واپس چلے جائیں ( سارے کے سارے)ڈالے اور 

و کار فرما کی مدد کا نتیجہ بتالیا جا رہا ہے سورة انفال میں فرشتوں کی  یہ ہللا غالب ۱۔۱۴۷

" اذتستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من المٰلئکۃ"تعداد ایک ہزار بتالئی گئی ہے، 

جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، ہللا تعاٰلی نے تمہاری فریاد سنتے ہوئے کہا کہ 

وں سے تمہاری مدد کرونگا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقعتًا میں ایک ہزار فرشت

تو ایک ہزار ہی نازل ہوئے اور مسلمانوں کے حوصلے اور تسلی کے لئے تین ہزار کا اور پھر 

پانچ ہزار کا مزید مشروط وعدہ کیا گیا۔ پھر حسب حاالت مسلمانوں کی تسلی کے نقطہ نظر سے 

سمجھی گئی۔ اس لئے بعض مفسرین کے نزدیک یہ تین ہزار پانچ بھی ان کی ضرورت نہیں 

ہزار فرشتوں کا نزول نہیں ہوا کیونکہ مقصد تو مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنا تھا، ورنہ اصل 

مددگار تو ہللا تعاٰلی ہی تھا اور ہللا اپنی مدد کے لیے فرشتوں کا یا کسی اور کا محتاج ہی نہیں 

وں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمان

 (ایسرالتفاسیر)حاصل ہوئی، کفر کی طاقت کمزور ہوئی اور کافروں کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ 

 
ِلُمْوَن      َّھُْم ظه بَھُْم فَِان ٌء َاْو يَُتْوَب عَلَْيھِْم َاْو يَُعٰذِ  ٠١١لَيَْس َِلَ ِمَن اَْلَْمِر ََشْ

یا ( ۴)ہللا تعاٰلی چاہے تو ان کی توبہ قبول کرلے ( ۱)آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ! اے پیغمبر

 عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔

یعنی ان کافروں کو ہدایت دینا یا ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا سب  ۱۔۱۴۲

میں نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم ہللا کے اختیار میں ہی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنگ احد 

کے دندان مبارک بھی شہید ہوگئے اور چہرا مبارک بھی زخمی ہوا تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم 

گویا آپ صلی ' وہ قوم کس طرح فالح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ' نے فرمایا 

پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ہللا علیہ وسلم نے ان کی ہدایت سے ناآمیدی ظاہر فرمائی۔ اس 

بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے بعض کفار کے لئے قنوت نازلہ کا بھی 
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اہتمام فرمایا جس میں ان کے لئے بد دعا فرمائی جس پر ہللا تعاٰلی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ 

اس آیت ( ابن کثیر فتح القدیر)دیا چنانچہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند فرما 

سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہئیے جو نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو مختار کل قرار 

دیتے ہیں کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پر لگا 

 نے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ دیں حاالنکہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم اسی راستے کی طرف بال

یہ قبیلے جن کے لئے بددعا فرماتے رہے ہللا کی توفیق سے سب مسلمان ہوگئے۔ جن  ۴۔۱۴۲

 سے معلوم ہوا مختار کل اور عالم الغیب صرف ہللا تعاٰلی ہی ہے۔

 
ُب  ََّشاُۗء َويَُعٰذِ ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض  ۭ يَْغِفُر ِلَمْن ي وه مه ِ َما ِِف السَّ ِحْْيٌ      َوّلِلٰه ُ غَُفْوٌر رَّ ََّشاُۗء  ۭ َواّلٰله    ٠١١َمْن ي

آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب ہللا ہی کا ہے وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے 

 عذاب کرے ہللا تعاٰلی بخشش کرنے واال مہربان ہے۔

 
بهٓوا َاْضَعافًا مُّضه  َمنُْوا ََل ًَتْ ُُكُوا الِرٰ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ َ لََعلَُُّكْ تُْفِلُحْوَن    َّيه َُّقوا اّلٰله  ۚ ٠١١َعَفًة  ۠  َوات

 ہللا تعاٰلی سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔( ۱)بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ ! اے ایمان والو

چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے ال  ۱۔۱۲۰

س لئے اب طمع دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود لچ کے سبب ہوئی تھی ا

سے منع کیا جا رہا ہے اور اطاعت کی تاکید کی جا رہی ہے اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا 

یہ مطلب نہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے بلکہ سود کم ہو یا زیادہ مفرد ہو یا 

ے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ ہللا سے ڈرو مرکب مطلقًا حرام ہے جیس

اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ 

سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ہللا و رسول سے 

 محاربہ ہے۔

 
َُّقوا النَّ  ِفرِْيَن    َوات ْت ِلْلكه ٓ ُاِعدَّ َِِّتْ  ۚ ٠١٠اَر ال

 اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

 
ْوَن      ُسْوَل لََعلَُُّكْ تُْرَْحُ َ َوالرَّ    ٠١١َوَاِطْيُعوا اّلٰله

 اور ہللا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

 
ْت ِللُْمتَِّقْْيَ    َوَساِرُعْوٓا ِاٰله  ُت َواَْلَْرُض   ُاِعدَّ وه مه ُُِٰكْ َوَجنٍَّة َعْرُضھَا السَّ ب ْن رَّ    ٠١١ َمْغِفَرٍة ِمٰ

جس کا عرض آسمانوں ( ۱)اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو 

 اور زمین کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

لت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کی بجائے، ہللا اور رسول کی مال و دو ۱۔۱۲۲

اطاعت اور ہللا کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو۔ جو متقین کے لئے ہللا نے 

 تیار کیا ہے۔ چنانچہ آگے متقین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔

 
اِۗء َوال َّ َِّ ْيَن يُْنِفُقْوَن ِِف ال ِ ِنْْيَ    اَّلَّ بُّ الُْمْحس ِ ُ ُُيِ ِظِمْْيَ الَْغْيظَ َوالَْعاِفْْيَ َعِن النَّاِس ۭ َواّلٰله اِۗء َواْلكه َّ  ۚ ٠١١ْضَّ

غصہ ( ۱)جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی ہللا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں 

 کرتا ہے۔ ہللا نیکوکاروں سے محبت( ۴)پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے 
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محض خوش حالی میں ہی نہیں، تنگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ  ۱۔۱۲٤

 ہی کہ ہر حال اور ہر موقع پر ہللا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

یعنی جب غصہ انہیں بھڑکاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں یعنی اس پر عمل نہیں کرتے  ۴۔۱۲٤

 ن کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔اور ان کو معاف کر دیتے ہیں جو ا

 
نُْوِبھِْم ۠ َو َمنْ  َتْغَفُرْوا َِّلُ َ فَاس ْ ْيَن ِاَذا فََعلُْوا فَاِحَشًة َاْو َظلَُمْوٓا َانُْفَسھُْم َذَكُروا اّلٰله ِ ْوا عَٰله َما فََعلُْوا َوُھْم يَْعلَُمْوَن    َواَّلَّ ُ   َولَْم يُِّصُّ نُْوَب ِاَلَّ اّلٰله َّْغِفُر اَّلُّ  ي

٠١١ 

جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً ہللا کا ذکر اور اپنے 

فی الواقع ہللا تعاٰلی کے سوا اور کون گناہوں کو بخش ( ۱)گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں 

 سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔

سے بتقاضائے بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً  یعنی جب ان ۱۔۱۲٢

 توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔

 
يَْن ِفْيھَا  ۭ َونِ  ِِلِ ِتھَا اَْلَنْھهُر خه ٰهٌت َّتْرِْي ِمْن ََتْ ِٰھِْم َوَجن ب ْن رَّ ْغِفَرةٌ ِمٰ َك َجَزاُۗؤُھْم مَّ

ِٕ
ى
ۗ ِمِلْْيَ    ُاوله  ۭ ٠١١ْعَم َاْجُر الْعه

انہیں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی 

 ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔

 
ْوا ِِف اَْلَْرِض فَانُْظُرْوا َكْيَف ََكَن عَاقِ  ِبْْيَ     قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلُُكْ ُسَُنٌ   فَِسْْيُ  ٠١١َبُة الُْمَكٰذِ

آسمانی تعلیم )تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو 

 ۔(۱)جھٹالنے والوں کا کیا انجام ہوا ( کے

تیر اندازوں  ٢۰جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر سات سو افراد پر مشتمل تھا جس میں  ۱۔۱۲۷

عبد ہللا بن جبیر رضی ہللا عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا کا ایک دستہ آپ نے 

اور انہیں تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست تم یہاں سے نہ ہلنا اور تمہارا کام یہ ہے 

کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا لیکن مسلمان فتح یاب 

باب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختالف ہو گیا کچھ کہنے لگے کہ نبی ہوگئے اور مال اس

کریم صلی ہللا علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا جب تک جنگ جاری رہے یہیں جمے 

رہنا لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری نہیں۔ 

ر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا اور نبی صلی ہللا چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ ک

علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہاں صرف دس آدمی رہ گئے جس سے کافروں نے فائدہ 

اٹھایا ان کے گھڑ سوار پلٹ کر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے اور اچانک حملہ 

مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت  کر دیا جس میں مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی۔ جس سے

تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں ہللا تعاٰلی مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا 

ہے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ تاہم باآلخر تباہی و بربادی ہللا و رسول 

 کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر ہے۔

 
َذا بَيَ  ِٰلُْمتَِّقْْيَ     ھه َمْوِعَظٌة ل ِٰلنَّاِس َوُھًدى وَّ  ٠١١اٌن ل

 بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے۔( قرآن)عام لوگوں کے لئے تو یہ 

 
ْؤِمِنْْيَ      َزنُْوا َوَانَُْتُ اَْلَْعلَْوَن ِاْن ُكْنَُتْ مُّ ُنْوا َوََل ََتْ  ٠١١َوََل ََتِ

 ور نہ غمگین ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔تم نہ سستی کرو ا
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گذشتہ جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا ہے، اس سے نہ سست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ  ۱۔۱۲٢

کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب اور کامران تم ہی رہو گے۔ اس میں 

راز اور ان کی کامیابی کی ایک بنیاد واضح کر دی  ہللا تعاٰلی نے مسلمانوں کی قوت کا اصل

 ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سرخرو ہی رہے۔

 
ُم نَُداِولُھَا بَْْيَ النَّاِس  ۚ َولِ  ثُِْلٗ  ۭ َوِتِْلَ اَْلََّيَّ ٌِ ٰمِ ٌِ فََقْد َمسَّ الَْقْوَم قَْر َّْمَسْسُُكْ قَْر ُ ِاْن ي ِلِمْْيَ    َيْعََلَ اّلٰله بُّ الٰظه ُ ََل ُُيِ َمنُْوا َويَتَِّخَذ ِمنُُْكْ ُشهََداَۗء  ۭ َواّلٰله ْيَن اه ِ  اَّلَّ

  ٠١١ 

اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں ہم دنوں کو 

 تعاٰلی ایمان اس لئے تھی کہ ہللا( شکست احد( )۱)لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں 

والوں کو ظاہر کردے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے ہللا تعاٰلی ظالموں 

 سے محبت نہیں کرتا۔

ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد میں تمہارے  ۱۔۱٤۰

اور احد کی ابتداء ( میں جنگ بدر)کچھ لوگ زخمی ہوئے تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو 

میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں اور ہللا کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام 

 کو ادلتا بدلتا رہتا ہے۔ کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔

 
ِفرِْيَن     َمنُْوا َويَْمَحَق اْلكه ْيَن اه ِ ُ اَّلَّ  ٠١٠َوِلُيَمٰحِ َُّ اّلٰله

 کہ ہللا تعاٰلی ایمان والوں کو بالکل الگ کردے اور کافروں کو مٹا دے۔( یہ بھی وجہ تھی)

احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی اس  ۱۔۱٤۱

میں بھی مستقبل کے لئے کئی حکمتیں پنہاں ہیں۔ جنہیں ہللا تعاٰلی آگے بیان فرما رہا ہے۔ ایک یہ 

جنگ کی ( کیونکہ صبر اور استقامت ایمان کا تقاضا ہے)کہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے 

شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، یقینا وہ سب مومن ہیں۔ 

دوسری یہ کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کر دے۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں 

مرحوم مترجم نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے چوتھی، ( فتح اْلقدیر)صی ہے سے پاکی اور خال

یہ کہ کافروں کو ہٹا دے۔ وہ اس طرح کہ وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور تکبر میں 

 اضافہ ہوگا اور یہی چیز ان کی تباہی و ہالکت کا سبب بنے گی۔

 
َِبِْيَن َاْم َحِسبَُْتْ َاْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ  ُدْوا ِمنُُْكْ َويَْعََلَ الٰصه َ ْيَن َجه ِ ُ اَّلَّ  ٠١١ا يَْعََلِ اّلٰله

حاالنکہ اب تک ہللا تعاٰلی نے یہ ( ۱)کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے 

 (۴)ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں 

بلکہ جنت ان لوگوں کو ! قتال کی آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں بغیر ۱۔۱٤۴

ملے گی جو آزمائش میں پورا اتریں گے، ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں 

پر آئی تھی، انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ خوب بالئے گئے مذید فرمایا، کیا لوگ 

ہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان الئے اور ان کی گمان کرتے ہیں ک

 آزمائش نہ ہوگی۔

یہ مضمون اس سے پہلے سورة بقرہ میں گزر چکا ہے، یہاں موقع کی مناسبت سے پھر  ۴۔۱٤۴

بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی اس کے لئے پہلے تمہیں آزمائش کی 

اور میدان جہاد میں آزمایا جائے گا وہاں نرغہ اعداء میں تم سرفروشی اور بھٹی سے گزارا 

 صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں؟۔
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   ٠١١َولََقْد ُكْنَُتْ تَـَمنَّْوَن الَْمْوَت ِمْن قَْبِل َاْن تَلَْقْوُه  ۠ فََقْد َرَايُْتُمْوُه َوَانَُْتْ تَْنُظُرْوَن    

 اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔( ۱)ادت کی آرزو میں تھے جنگ سے پہلے تم شہ

یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک  ۱۔۱٤۲

احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو کافروں کی سرکوبی 

جنگ احد میں جوش و جہاد سے کام  کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ نے

لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک 

تو یہ پرجوش مجاھدین ( جس کی تفصیل پہلے گزر چکی)حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی 

ہ آگے تفصیل آئے جیسا ک)بھی سراسیمگی کا شکار ہوگئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی۔ 

تم دشمن ' ۔ اس لئے حدیث میں آتا ہے (فتح القدیر)اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے ( گی

اور یہ بات جان لو کہ جنت ' سے مڈھ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور ہللا سے عافیت طلب کیا کرو 

 (بحوالہ ابن کثیر)تلواروں کے سایہ تلے ہے 

ں کے ایک ہی معنی یعنی دیکھنے کے ہیں۔ تاکید اور مبالغے رایتموہ اور تنظرون۔ دونو۴۔۱٤۲ 

کے لیے دو لفظ الئے گئے ہیں۔ یعنی تلواروں کی چمک، نیزوں کی تیزی، تیروں کی یلغار اور 

 (ابن کثیر وفتح القدیر)جاں بازوں کی صف آرائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کرلیا۔ 

 
ٌد ِاَلَّ َرُسْوٌل ۚ قَ    َّْنَقِلْب عَ َوَما ُمَحمَّ  َاْعَقاِبُُكْ ۭ َوَمْن ي

ٓ اَت َاْو قُِتَل انَْقلَْبَُتْ عَٰله ْن مَّ
ِٕ
ُسُل ۭ َافَ۟اى َيْجزِي ْد َخلَْت ِمْن قَْبِِلِ الرُّ ا  ۭ َوس َ ً َ َشـْئَـــ  َُّْضَّ اّلٰله ٰله َعِقَبْيِه فَلَْن ي

ِكرِْيَن      ُ الٰشه  ٠١١اّلٰله

اس سے پہلے بہت سے رسول ہو ( ۱)ف رسول ہی ہیں محمد صلی ہللا علیہ وسلم صر( حضرت)

چکے کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہوجائیں تو اسالم سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ 

گے اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہللا تعاٰلی کا کچھ نہ بگاڑے گا عنقریب ہللا تعاٰلی 

 ۔(۴)شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا 

یعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت ہی ' محمد صلی ہللا علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں  ۱۔۱٤٤

ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے باالتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت 

 سے دو چار نہ ہونا پڑے

صلی ہللا  جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول ہللا ۴۔۱٤٤ 

وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی ہللا علیہ وسلم قتل کر دیئے گئے۔ 

مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہوگئے اور 

لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا کافروں 

ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہو جانا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء کے 

علیہم السالم بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ صلی ہللا علیہ وسلم بھی 

اس سے دو چار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے۔ یاد رکھو جو پھر ( بالفرض)

ا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، ہللا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم جائے گ

کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی ہللا تعاٰلی عنہ شدت جذبات میں وفات نبوی 

کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی ہللا تعاٰلی عنہ نے نہایت حکمت سے کام 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تالوت  لیتے ہوئے منبر

کی جس سے حضرت عمر رضی ہللا تعاٰلی عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ 

 آیات ابھی ابھی اتری ہیں۔

 یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے ہللا کی ۲۔۱٤٤

 نعمتوں کا عملی شکر ادا کیا۔
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نَْيا نُْؤِتھٖ  ًَل  ۭ َوَمْن يُّرِْد ثََواَب الُّ َؤجَّ ًبا مُّ ِ ِكته ْذِن اّلٰله ِكرِْيَن   َوَما ََكَن ِلنَْفٍس َاْن تَُمْوَت ِاَلَّ ِِبِ نَْجزِي الٰشه ِخَرِة نُْؤِتھٖ ِمنْھَا  ۚ َو س َ ِمنْھَا  ۚ َوَمْن يُّرِْد ثََواَب اَْله

٠١١ 

غیر ہللا کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے دنیا کی چاہت ب

( ۱)والوں کو ہم دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیں گے 

 اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔

والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لئے کہا  یہ کمزوری اور بذدلی مظاہرہ کرنے۱۔۱٤٢

جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی، پھر بھاگنے یا بذدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ 

اسی طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے 

نعمتیں تو ملیں ہی گی، دنیا بھی گا، اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروی 

ہللا تعاٰلی انہیں عطا فرماتا ہے۔ آگے مذید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لئے پچھلے انبیاء علیہم 

 السالم اور ان کے پیروں کاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔

 
ِٰيُّْوَن َكثِ  َِّبٍٰ قهتََل   َمَعٗه ِرب ْن ن ِْٰن ِمٰ بُّ الٰصه َوََكَي ُ ُُيِ َتََكنُْوا  ۭ َواّلٰله ِ َوَما َضُعُفْوا َوَما اس ْ  ٠١١َِبِْيَن    ْْيٌ  ۚ فََما َوَهُنْوا ِلَمآ َاَصابَھُْم ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله

بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے ہللا والے جہاد کرچکے ہیں انہیں بھی ہللا کی راہ 

تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے ہللا صبر میں تکلیفیں پہنچیں لیکن نہ 

 کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔

یعنی ان کو جو جنگ کی شدتوں میں پست ہمت نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہیں  ۱۔۱٤٦

 دکھاتے۔

 
َّنَا اْغِفْر لَنَا ُذنُْوبَنَا َو اِ  ٓ َاْن قَالُْوا َرب ِفرِْيَن   َوَما ََكَن قَْولَھُْم ِاَلَّ ََن عََٰل الَْقْوِم اْلكه ِْٰت َاْقَداَمنَا َوانُّْصْ ٓ َاْمِرََن َوثَب افَنَا ِِفْ  ٠١١ْْسَ

ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں ! وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار

یں کافروں جو بےجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہم

 کی قوم پر مدد دے۔

 
بُّ الُْمْحِسـِنْْيَ     ُ ُُيِ ِخَرِة  ۭ َواّلٰله نَْيا َوُحْسَن ثََواِب اَْله ُ ثََواَب الُّ تهىھُُم اّلٰله    ٠١١فَاه

انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی اور ہللا ! ہللا تعاٰلی نے

 تا ہے۔نیک لوگوں سے محبت کر

 
   ِ ِِ ٓ َاْعَقاِبُُكْ فَتَْنَقِلُبْوا خه ْوُُكْ عَٰله ْيَن َكَفُرْوا يَُردُّ ِ َمنُْوٓا ِاْن تُِطْيُعوا اَّلَّ يَْن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ  ٠١١ْيَن   َّيه

اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے پلٹا دیں گے ! اے ایمان والو

 پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔( ا دیں گےیعنی تمہیں مرتد بن)

 
ِّصِْيَن     ُ َمْولهىُُكْ ۚ َوُھَو َخْْيُ النٰه  ٠١١بَِل اّلٰله

 بلکہ ہللا تمہارا موال ہے اور وہ ہی بہترین مددگار ہے۔

یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے کیونکہ احد کی شکست  ۱۔۱٢۰

ض کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بع

آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت ہالکت و 

 خسران کا باعث ہے۔ کامیابی ہللا کی اطاعت میں ہی ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔

 
 ِ ىھُُم النَّاُر  ۭ َوِبئَْس َسـُنلِْقْي ِِفْ قُلُْوِب اَّلَّ نًا  ۚ َوَمْاوه ِ َما لَْم يََُنِْٰل ِبٖه ُسلْطه ُكْوا ِِبّلٰله ْعَب ِبَمآ َاْْشَ ِلِمْْيَ    ْيَن َكَفُروا الرُّ  ٠١٠ َمثَْوى الٰظه



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 146 

ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ ہللا کے ساتھ ان 

ان کا ٹھکانا جہنم ہے ( ۱)جس کی کوئی دلیل ہللا نے نہیں اتاری  چیزوں کو شریک کرتے ہیں

 اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔

مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع  ۱۔۱٢۱

مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر ہللا تعاٰلی نے کافروں کے دلوں میں 

فتح )سلمانوں کا رعب ڈال دیا پھر انہیں اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا م

۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں (القدیر

ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ 

دشمن کے دل میں ایک مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر "رعب مسیرة شھر نصرت بال"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا رعب مستقل "میری مدد کی گئی ہے۔

طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ 

 علیہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا وسلم کے ساتھ آپ صلی ہللا

گیا ہے۔ اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے 

لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد 

دشمن ان سے مرعوب ہونے کی بجائے، وہ دشمنوں سے مرعوب  و اعمال میں مبتال ہوئی ہے،

 ہیں۔

 
ْذِنھٖ ۚ َحِٰته ِاَذا فَِشلَُْتْ َو تَنَاَزْعَُتْ ِِف اَْلَْمرِ  ْونَھُْم ِِبِ ُ َوْعَدٗهٓ ِاْذ ََتُسُّ بُّْوَن  ۭ ِمنُُْكْ َولََقْد َصَدقَُُكُ اّلٰله ا َُتِ ىُُكْ مَّ ْنْۢ بَْعِد َمآ َاره ْن يُّرِيُْد  َوَعَصْيَُتْ ِمٰ نَْيا َوِمنُُْكْ مَّ ْن يُّرِيُْد الُّ مَّ

ُ ُذْو فَْضٍل عََٰل الُْمْؤِمنِ  فَُُكْ َعْنھُْم ِلَيبْتَِلَيُُكْ ۚ َولََقْد َعَفا َعْنُُكْ ۭ َواّلٰله ِخَرَة  ۚ ُُثَّ َِصَ  ٠١١ْْيَ   اَْله

انہیں کاٹ رہے تھے  ہللا تعاٰلی نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے

یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی ( ۱)

تم میں سے بعض دنیا ( ۲)اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی ( ۴)

دیا تاکہ  تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر( ٢)اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا ( ٤)چاہتے تھے 

اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمادیا اور ایمان والوں پر ہللا ( ٦)تم کو آزمائے 

 ۔(۷)تعاٰلی بڑے فضل واال ہے 

اس وعدے پر بعض مفسرین نے تین ہزار اور پانچ ہزار فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے۔  ۱۔۱٢۴

فرشتوں کا نزول صرف جنگ بدر لیکن یہ رائے سرے سے صحیح نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ 

کے ساتھ مخصوص تھا۔ باقی رہا وہ وعدہ جو اس آیت میں مذکور ہے تو اس سے مراد فتح و 

نصرت کا وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسالم کے لئے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے 

ابتدائے سے کیا جا چکا حٰتی کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہوچکی تھیں۔ اور اس کے مطابق 

ْونَھُْم بِاِْذنِھٖ )جنگ میں مسلمان غالب و فاتح رہے جس کی طرف  سے ( 354:۔ آل عمران1( اِْذ تَُحسُّ

 اشارہ کیا گیا ہے۔

تیر اندازوں کا وہ اختالف ہے جو فتح و غلبہ دیکھ  ٢۰اس تنازع اور عصیان سے مراد  ۴۔۱٢۴

ٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا کر ان کے اندر واقع ہوا اور جس کی وجہ سے کافروں کو پل

 موقع مال۔

 اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔ ۲۔۱٢۴

یعنی مال غنیمت، جس کے لئے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جس کے نہ چھوڑنے کی  ٤۔۱٢۴

 انہیں تاکید کی گئی تھی۔

اور نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم  وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا ٢۔۱٢۴

 کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔
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یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ  ٦۔۱٢۴

 تمہیں آزمائے۔

اس میں صحابہ کرام رضی ہللا عنھم کے اس شرف اور فضل کا اظہار ہے جو ان کی  ۷۔۱٢۴

کوتاہیوں کے باوجود ہللا نے ان پر فرمایا۔ یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کا 

اعادہ نہ کریں، ہللا نے ان کے لئے معافی کا اعالن کر دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان طعن 

ا تو اب دراز نہ کرے۔ جب ہللا تعاٰلی نے ہی قرآن کریم میں ان کے لئے عفو عام کا اعالن فرما دی

کسی کے لئے طعن وتشنیع کی گنجائش کہاں رہ گئی صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے 

کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی ہللا تعاٰلی عنہ پر بعض 

اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے۔ نیز یوم احد میں 

بن عمر رضی ہللا تعاٰلی عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو انکی فرار ہوگئے تھے۔ حضرت ا

بیمار تھیں، بیعت رضوان کے موقع پر آپ صلی ہللا علیہ ( بنت رسول صلی ہللا علیہ وسلم)اہلیہ 

وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے اور یوم احد کے فرار کو ہللا نے معاف فرمادیا ہے۔ 

 (احدملخصا۔ صحیح بخاری، غزوہ )

 
 ِٰ ا ِبغَٰمٍ ل ۢـْ ىُُكْ فََاََثبَُُكْ ََغًّ ٓ ُاْخره ُسْوُل يَْدُعْوُُكْ ِِفْ الرَّ  َاَحٍد وَّ

ٓ ُ َخِبْْيٌۢ ِبَما تَْعَملُْوَن    ِاْذ تُْصِعُدْوَن َوََل تَلْٗوَن عَٰله َزنُْوا عَٰله َما فَاتَُُكْ َوََل َمآ َاَصابَُُكْ ۭ َواّلٰله َكْيََل ََتْ

٠١١ 

اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور ( ۱)ھے چلے جا رہے تھے جب کہ تم چڑ

بس تمہیں غم پر غم پہنچا ( ۴)ہللا کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے 

ہللا ( ٤)پر اداس ہو ( تکلیف)تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی ( ۲)

 ے خبردار ہے۔تعاٰلی تمہارے تمام اعمال س

کفار کے یکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی  ۱۔۱٢۲

 اکثریت نے راہ فرار اختیار کی یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔

نبی صلی ہللا علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے  ۴۔۱٢۲

میری طرف لوٹ کے آؤ۔ لیکن ! میرے طرف لوٹ کر آؤ، ہللا کے بندو! رہے، ہللا کے بندو

 سراسیمگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا۔

فَاَثاَبَُکْم تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پر غم دیا، غما بغم بمعنی غما علی غم  ۲۔۱٢۲

راد، مال غنیمت ابن جریر اور ابن کثیر کے اختیار کردہ راجح قول کے مطابق پہلے غم سے م

اور کفار پر فتح و ظفر سے محرومی کا غم اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی 

شہادت، ان کے زخمی ہونے، نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے حکم کی خالف ورزی اور آپ صلی 

 ہللا علیہ وسلم کی خبر شہادت سے پہنچنے واال غم۔

ارے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت اور عزم یعنی یہ غم پہ غم اس لئے دیا تاکہ تمہ ٤۔۱٢۲

و حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم 

 اور پہنچنے والے شدائد پر مالل نہیں ہوتا۔

 
فَ 
ِٕ
َّْغٰشه َطاۗى َُّعاًسا ي ْنْۢ بَْعِد الَْغٰمِ َاَمنًَة ن ِ غَْْيَ الَْحٰقِ َظنَّ الَْجاِهِليَِّة  ۭ ُُثَّ َاْنَزَل عَلَْيُُكْ ِمٰ َفٌة قَْد َاََهَّْتھُْم َانُْفُسھُْم يَُظنُّْوَن ِِبّلٰله

ِٕ
نُُْكْ    َوَطاۗى َّنَا ِمَن اَْلَْمِر ًة ِمٰ يَُقْولُْوَن َھْل ل

ا ََل  ٓ َانُْفِسھِْم مَّ ُفْوَن ِِفْ ِ  ۭ ُُيْ ٍء ۭ قُْل ِانَّ اَْلَْمَر ُُكَّٗه ّلِلٰه َّْو ُكْنَُتْ ِِفْ بُ ِمْن ََشْ هُنَا  ۭقُْل ل ا قُِتلْنَا ھه ٌء مَّ َز  يُْبُدْوَن َِلَ  ۭ يَُقْولُْوَن لَْو ََكَن لَنَا ِمَن اَْلَْمِر ََشْ ُيْوِتُُكْ لَََبَ

ُ َما ِِفْ ُصُدْوِرُُكْ َولِ  ُم الَْقْتُل ِاٰله َمَضاِجِعھِْم ۚ َوِلَيبْتَِٰلَ اّلٰله ْيَن ُكِتَب عَلَْْيِ ِ ُدْوِر    اَّلَّ ُ عَِلْْيٌۢ ِبَذاِت الصُّ  ٠١١ُيَمٰحِ َُّ َما ِِفْ قُلُْوِبُُكْ ۭ َواّلٰله

پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند 

وہ ہللا ( ۴)ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی ( ۱)آنے لگی 

اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی ( ۲)کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے تعاٰلی 
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یہ لوگ اپنے ( ٢)کہہ دیجئیے کام کل کا کل ہللا کے اختیار میں ہے ( ٤)کسی چیز کا اختیار ہے 

کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کئے ( ٦)دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے 

آپ کہہ دیجئے گو تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا ( ۷)جاتے 

ہللا تعاٰلی کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا ( ۲)تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے 

اور ہللا تعاٰلی سینوں کے بھید ( ٢)آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا 

 ۔(۱۰)آگاہ ہے  سے

مذکورہ سراسیمگی کے بعد ہللا تعاٰلی نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان  ۱۔۱٢٤

جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگھ مسلط کر دی۔ یہ اونگھ ہللا کی طرف سے 

سے  نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی ہللا فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں

تھا جن پر احد کے دن اونگھ چھائی جا رہی تھی حتٰی کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے 

نعاسا امنۃ سے ( صحیح بخاری)گری میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی 

 ( فتح القدیر)بدل ہے۔ طائفہ واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے 

 فقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حاالت میں ان کو اپنی جانوں کی فکر تھی۔اس سے مراد منا ۴۔۱٢٤

وہ یہ تھیں کہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، یہ جس دین کی دعوت  ۲۔۱٢٤

 دیتے ہیں، اس کا مستقبل مخدوش ہے، انہیں ہللا کی مدد ہی حاصل نہیں وغیرہ وغیرہ۔

 تعاٰلی کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے؟ یا یہ یعنی کیا اب ہمارے لئے ہللا ٤۔۱٢٤

 کہ ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جاسکتی ہے۔

تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے، مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور  ٢۔۱٢٤

 کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی اور امر و نہی بھی اسی کا ہے۔

 دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں، کہ رہنمائی کے طالب ہیں۔اپنے  ٦۔۱٢٤

 یہ وہ آپس میں کہتے یا اپنے دل میں کہتے تھے۔ ۷۔۱٢٤

ہللا تعاٰلی نے فرمایا، اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور  ۲۔۱٢٤

لکھ دی گئی۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے  اسی جگہ پر آنی ہے جہاں ہللا تعاٰلی کی طرف سے

 اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں قضا ضرور وہاں کھینچ لے جاتی۔

یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے  ٢۔۱٢٤

ارے دلوں کو شیطانی وساوس اور پھر تمہ( تاکہ منافق الگ ہو جائیں)یعنی ایمان اسے آزمائے 

 سے پاک کر دے۔

یعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ  ۱۰۔۱٢٤

رکھا ہے؟ جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق 

 کھل کر سامنے آجاتے ہیں، جنہیں عام لوگ دیکھ اور پہچان لیتے ہیں۔

 
ُبوْ  ُن ِبَبْعِض َما َكس َ ـْيطه َّھُُم الشَّ ل ََّما اْسََتَ ِن   ِان َّْوا ِمنُُْكْ يَْوَم الَْتَقى الَْجْمعه ْيَن تََول ِ َ غَُفْوٌر َحِلْْيٌ     ِانَّ اَّلَّ ُ َعْنھُْم ۭ ِانَّ اّلٰله  ٠١١ا ۚ َولَقَْد َعَفا اّلٰله

ں جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی یہ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونو

لیکن یقین جانو کہ ہللا ( ۱)لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسالنے پر آگئے 

 ہللا تعاٰلی بخشنے واال اور تحمل واال ہے۔( ۴)تعاٰلی نے انہیں معاف کر دیا 

ی پچھلی یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی اس کی وجہ ان ک ۱۔۱٢٢

کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان بھی انہیں پھسالنے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح 

نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مذید نیکی کی تو فیق ملتی "بعض سلف کا قول ہے کہ 

 ہے اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس بعد مذید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔
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ہللا تعاٰلی صحابہ کرام کی لغزشوں، ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد پھر بھی  ۴۔۱٢٢

اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعالن فرما رہا ہے۔ جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ اٰلہی 

میں ہونا واضح ہے اور دوسرے، عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ ان کے مومنین صادقین کو جب ہللا 

 نے معاف فرما دیا تو اب کسی کے لئے جائز نہیں کہ ہدف مالمت یا نشانہ تنقید بنائے۔تعاٰلی 

 
بُْوا ِِف اَْلَرْ  ْخَواِنھِْم ِاَذا َْضَ ْيَن َكَفُرْوا َوقَالُْوا َِلِ ِ َمنُْوا ََل تَُكْونُْوا ََكَّلَّ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ َّْو ََكنُْوا ِعْنَدََن مَ َّيه ى ل ًة  ِض َاْو ََكنُْوا غُزًّ َ ِْ ِِلَ َح ُ ذه ا َماتُْوا َوَما قُِتلُْوا  ۚ ِلَيْجَعَل اّلٰله

ُ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْْيٌ      ُ يُـْحٖي َويُِمْيُت ۭ َواّلٰله  ٠١١ِِفْ قُلُْوِبھِْم ۭ َواّلٰله

تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اپنے بھائیوں کے حق میں ! اے ایمان والو

وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں کہا اگر ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے اور نہ مارے جاتے جب کہ 

ہللا ( ۴)اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو ہللا تعاٰلی ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے ( ۱)

 تعاٰلی جالتا اور مارتا ہے اور ہللا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔

ے روکا جا رہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ س ۱۔۱٢٦

کیونکہ یہ عقیدہ بذدلی کی بنیاد ہے اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت وحیات ہللا کے 

ہاتھ میں ہے۔ نیز یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندر عزم اور حوصلہ 

 ہے۔ اور ہللا کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا

مذکورہ فساد عقیدہ دلی حسرت کا ہی سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سفر میں یا میدان جنگ میں  ۴۔۱٢٦

نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کی آغوش میں جانے سے بچ جاتے۔ درآنحالیکہ موت 

تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آجاتی ہے۔ اس لئے اس حسرت سے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں 

 یدے صحیح ہیں۔جن کے عق

 
َمُعْوَن    ا ََيْ مَّ ٌة َخْْيٌ ٰمِ ِ َوَرْْحَ َن اّلٰله ْ لََمْغِفَرٌة  ٰمِ ِ َاْو ُمَتُّ ْن قُِتلَُْتْ ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله

ِٕ
 ٠١١  َولَى

قسم ہے اگر ہللا تعاٰلی کی راہ میں شہید کئے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بیشک ہللا تعاٰلی کی بخشش 

 ۔(۱)ر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں اور رحمت اس سے بہت

موت تو ہر صورت آنی ہے لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان ہللا کی  ۱۔۱٢۷

مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال اسباب سے بہت بہتر ہے جس کے 

ے گریز نہیں، جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے اس لئے ہللا کی راہ میں جہاد کرنے س

اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے کہ اس طرح رحمت و مغفرت اٰلہی یقینی ہو جاتی ہے 

 بشرطیکہ اخالص کے ساتھ ہو۔

 
ْوَن     َّشُ ِ َُتْ ْ َاْو قُِتلَُْتْ ََلِاَٰل اّلٰله َتُّ ْن مُّ

ِٕ
 ٠١١َولَى

 ی کئے جاؤ گے۔بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ جمع تو ہللا تعاٰلی کی طرف ہ

 
ْوا ِمْن َحْوِِلَ ۠ فَاْعُف  ا غَِلْيظَ الَْقلِْب ََلنَْفضُّ ِ ِلْنَت لَھُْم ۚ َولَْو ُكْنَت فَظًّ َن اّلٰله ٍة ٰمِ ْ عََٰل فَِبَما َرْْحَ َتْغِفْر لَھُْم َوَشاِوْرُھْم ِِف اَْلَْمِر ۚ فَِاَذا َعَزْمَت فَتََوكَّ َعْنھُْم َواس ْ

 َ ِ ۭ ِانَّ اّلٰله ْْيَ    اّلٰله ِ بُّ الُْمَتَوُٰكِ  ٠١١ ُُيِ

ہللا تعاٰلی کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہیں اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو 

ان کے لئے استغفار ( ۱)یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے سو آپ ان سے درگزر کریں اور 

تہ ارادہ ہو جائے تو ہللا تعاٰلی پر پھر جب آپ کا پخ( ۴)کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں 

 بیشک ہللا تعاٰلی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔( ۲)بھروسہ کریں 

نبی صلی ہللا علیہ وسلم جو صاحب خلق عظیم تھے، ہللا تعاٰلی اپنے اس پیغمبر پر ایک  ۱۔۱٢٢

مالئمت ہے یہ ہللا احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے اندر جو نرمی اور 
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کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لئے نہایت ضروری ہے اگر آپ 

صلی ہللا علیہ وسلم کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ صلی ہللا علیہ وسلم تندخو اور 

ور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کی بجائے آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے د

 بھاگتے۔ اس لئے آپ درگزر سے ہی کام لیتے رہئیے۔ 

یعنی مسلمانوں کی طیب خاطر کے لئے مشورہ کر لیا کریں۔ اس آیت سے مشاورت کی  ۴۔۱٢٢

اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت و مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا یہ حکم بعض کے 

امام شوکانی ( ابن کثیر)ہے نزدیک وجوب کے لئے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لئے 

حکمرانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معامالت میں مشورہ ' لکھتے ہیں 

کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہیں۔ فوج کے سربراہوں سے 

ت حکام فوجی معامالت میں، سربرآوردہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں اور ماتح

۔ ابن "و والیان سے ان کے عالقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلسلے میں مشورہ کریں 

عطیہ کہتے ہیں کہ ایسے حکمران کے وجوب عزل پر کوئی اختالف نہیں ہے جو اہل علم و اہل 

۔ یہ مشورہ صرف ان معامالت تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت "دین سے مشورہ نہیں کرتا

 (فتح القدیر)جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔  خاموش ہے یا

یعنی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے، پھر ہللا پر توکل کرکے  ۲۔۱٢٢

اسے کر گزریئے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فیصلہ 

جیسا کہ جمہوریت میں ہے۔  حکمران کا ہی ہوگا نہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کا

دوسری یہ کہ سارا اعتماد و توکل ہللا کی ذات پر ہو نہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر۔ 

 اگلی آیت میں بھی توکل علی ہللا کی مذید تاکید ہے۔

 
ْي يَ  ِ ُذْلُُكْ فََمْن َذا اَّلَّ ْ ُ فَََل غَاِلَب لَُُكْ ۚ َوِاْن ُيَّ ُُكُ اّلٰله َّْنُّصْ ِ الُْمْؤِمنُْوَن    ِاْن ي ِ فَلَْيَتَوكَّ ْنْۢ بَْعِدٖھ  َۭوعََٰل اّلٰله ُُكْ ِمٰ  ٠١١ْنُّصُ

اگر ہللا تعاٰلی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس 

 ے۔کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے ایمان والوں کو ہللا تعاٰلی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئ

 
َمِة ۚ ُُثَّ تَُوِٰفه ُكُّ نَْفٍس مَّ  ِت ِبَما غَلَّ يَْوَم الِْقيه َّْغلُْل ََّيْ َُّغلَّ ۭ َوَمْن ي  ٠١٠ا َكَسبَْت َوُھْم ََل يُْظلَُمْوَن    َوَما ََكَن ِلنَِبٍٰ َاْن ي

ہر خیانت کرنے واال خیانت کو لئے ہوئے قیامت ( ۱)ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے 

دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کئے  کے

 جائیں گے۔

جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے ان  ۱۔۱٦۱

 کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال دوسرے لپیٹ کر لے جائیں گے اس پر تنبیہ کی جا

رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا 

جائے گا کیا تمہیں قائد غزوہ محمد صلی ہللا علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں۔ یاد رکھو کہ 

ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں کیونکہ خیانت، نبوت کے منافی 

۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا ہے

 گناہ ہے احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔

 
ُ  َۭوِبئَْس الَْمِصْْيُ      َّنَّ ىُه ََجَ ِ َوَمْاوه َن اّلٰله طٍ ٰمِ َٰ ِ ََكَْنْۢ َِبَۗء بَِس ََّبَع ِرْضَواَن اّلٰله  ٠١١َافََمِن ات

ا پس وہ شخص جو ہللا تعاٰلی کی خوشنودی کے درپے ہے اس شخص جیسا ہے جو ہللا تعاٰلی کی

 کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے؟ اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔
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ُ بَِصْْيٌۢ ِبَما يَْعَملُْوَن     ِ ۭ َواّلٰله ٌت ِعْنَد اّلٰله  ٠١١ُھْم َدَرجه

گ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو ہللا بخوبی دیکھ رہا ہللا تعاٰلی کے پاس ان کے الگ ال

 ہے۔

 
يهِتھٖ وَ  ْن َانُْفِسھِْم يَْتلُْوا عَلَْيھِْم اه ُ عََٰل الُْمْؤِمِنْْيَ ِاْذ بََعَث ِفْيھِْم َرُسْوًَل ِمٰ َب َوالِْحْْكََة  ۚ َوِاْن ََكنُوْ لََقْد َمنَّ اّلٰله ُِٰمھُُم اْلِكته ْيھِْم َويَُعل ِبْْيٍ    يَُزكِٰ ا ِمْن قَْبُل لَِفْي َضلهٍل مُّ

٠١١ 

( ۱)بیشک مسلمانوں پر ہللا تعاٰلی کا بڑا احسان ہے کہ انہیں میں سے ایک رسول ان میں بھیجا 

( ۴)جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت 

 لی گمراہی میں تھے۔سکھاتا ہے یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھ

نبی کے بشر اور انسانوں میں سے ہی ہونے کو ہللا تعاٰلی ایک احسان کے طور پر بیان  ۱۔۱٦٤

کر رہا ہے اور فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور 

دوسرے لوگ  لہجے میں ہی ہللا کا پیغام پہنچائے گا جسے سمجھنا ہر شخص کے لئے آسان ہوگا

ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور قریب ہونگے۔ تیسرے انسان کے لئے انسان 

یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں اور نہ 

فرشتہ انسان کے وجدان و شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لئے 

فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت اگر پیغمبر 

کے لئے نہایت ضروری ہے۔ اس لئے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے۔ 

 قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔

ْن اَْھِل اْلقُٰرىَوَمآ اَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ااِلَّ ِرَجااًل نُّْوِحْيٓ اِ ) ہم نے آپ صلی ہللا ' ( 308:۔یوسف34( لَْیِھْم مِّ

وما )علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ 

ہم ("۴۰سورة الفرقان ( )ارسلنا قبلک من المرسلین اال انھم لیا کلون الطعام ویمشون فی االسواق

سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم 

قُْل اِنََّمآ اَنَا )۔ اور خود نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا "میں چلتے تھے

اِحدٌ  ى اِلَيَّ اَنََّمآ اِٰلــھُُكْم اِٰلهٌ وَّ ْثلُُكْم یُْوٰحٓ لیہ وسلم کہہ دیجئے میں آپ صلی ہللا ع( 8:ٰحم السجدة( )بََشٌر مِّ

۔ آج بہت سے "بھی تو تمہاری طرح ٖصرف بشر ہی ہوں البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے 

 افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کا شکار ہیں۔

۔ تعلیم ۲۔ تزکیہ ۴۔ تالوت ۱اس آیت میں نبوت کے تین اہم مقاصد بیان کئے گئے ہیں  ۴۔۱٦٤

کتاب میں تالوت از خود آجاتی ہے، تالوت کی ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، کتاب و حکمت تعلیم 

تالوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں، اس کے باوجود تالوت کو الگ ایک مقصد کے طور 

پر ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہے کہ تالوت بجائے خود ایک 

 اس کا مفہوم سمجھے نہ سمجھے۔ قرآن کے مقدس اور اور نیک عمل ہے، چاہے پڑھنے واال

معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا یقینا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ لیکن جب 

تک یہ مقصد حاصل نہ ہو یا اتنی فہم استعداد بہم نہ پہنچ جائے، تالوت قرآن سے اعراض یا 

صالح ہے۔ جس طرح آپ غفلت جائز نہیں۔ تزکیے سے مراد عقائد اور اعمال و اخالق کی ا

صلی ہللا علیہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید پر لگایا اسی طرح نہایت بد اخالق اور بد 

اطوار قوم کو اخالق اور کردار کی رفعتوں سے ہمکنار کر دیا، حکمت سے مراد اکثر مفسرین 

 کے نزدیک حدیث ہے۔ 

 کے معنی ہیں۔( ، یقینا بالشبہتحقیق( )انٰ )یہ ان مخففۃ من المثقلۃ ہے یعنی  ۴۔۱٦٤

 
َذا  ۭ قُْل ُھَو ِمْن ِعْنِد َانُْفِس  ثْلَْيھَا    قُلَُْتْ َاّٰنه هه ِصْيَبٌة قَْد َاَصْبَُتْ ٰمِ آ َاَصابَْتُُكْ مُّ ٍء قَِديٌْر     َاَولَمَّ َ عَٰله ُكِٰ ََشْ  ٠١١ُُكْ  ۭ ِانَّ اّلٰله



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 152 

تو ( ۱)نچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہ( کیا بات ہے)

بیشک ( ۴)یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آگئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے 

 ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے۔

یعنی احد میں تمہارے ستٰر آدمی شہید ہوئے تو بدر میں تم نے ستٰر کافر قتل کئے تھے  ۱۔۱٦٢

 ھے۔اور ستٰر قیدی بنائے ت

یعنی تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے تاکیدی حکم  ۴۔۱٦٢

کے باوجود پہاڑی مورچہ چھوڑ کر تم نے کی تھی۔ جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ اس 

غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل 

 گیا۔

 
ِ َوِلَيْعََلَ الُْمْؤِمِنْْيَ    َوَمآ اَ  ِن فَِبِاْذِن اّلٰله    ٠١١َصابَُُكْ يَْوَم الَْتَقى الَْجْمعه

تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مڈبھیڑ ہوئی تھی وہ سب ہللا کے حکم سے 

 تھا اس لئے تاکہ ہللا تعاٰلی ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔

 
ِ َاِو اْدفَُعْوا  ۭ قَالُْوا لَْو نَْعَلَُ َوِلَيْعََلَ  ْيَن ََنفَُقْوا ښ َوِقْيَل لَھُْم تََعالَْوا قَاِتلُْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ِ يَْماِن ۚ يَُقْولُْوَن  اَّلَّ ٍذ َاْقَرُب ِمنْھُْم ِلَْلِ

ِٕ
ُُكْ  ُۭھْم ِلْلُكْفِر يَْوَمى ََّبْعنه ات ِقتَاًَل َلَّ

ا لَيْ  فَْواِهھِْم مَّ ُ َاعََْلُ ِبَما يَْكُتُمْوَن    ِِبَ  ۚ ٠١١َس ِِفْ قُلُْوِبھِْم َۭواّلٰله

جن سے کہا گیا کہ آؤ ہللا کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں ( ۱)اور منافقوں کو بھی معلوم کرلے 

وہ اس دن بہ ( ۴)کو ہٹاؤ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے 

اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے ( ۲)کفر کے بہت نزدیک تھے نسبت ایمان کے 

 دلوں میں نہیں اور ہللا تعاٰلی خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔

تاکہ آئندہ تم اطاعت )یعنی احد میں جو تمہیں نقصان پہنچا، وہ ہللا کے حکم سے ہی پہنچا  ۱۔۱٦۷

کا ایک مقصد مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے  عالوہ ازیں اس( رسول کا کماحقہ اہتمام کرو

 سے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا۔

لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ واقع آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی  ۴۔۱٦۷

ساتھ دیتے مگر آپ تو لڑائی کی بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے میں جھونکنے جا رہے ہو۔ 

ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں۔ یہ عبد ہللا بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے اس لئے  ایسے غلط کام میں

کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی اور اس وقت کہا جب وہ مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہو 

رہے تھے اور عبد ہللا بن حرام انصاری رضی ہللا انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی 

 (قدرے تفصیل گزرچکی ہے)کوشش کر رہے تھے۔ 

 اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیں۔ ۲۔۱٦۷

یعنی زبان سے تو ظاہر کیا جو مذکور ہوا لیکن دل میں تھا کہ ہماری عٰلیحدگی سے ایک  ٤۔۱٦۷

تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف پیدا ہوگا۔ دوسرے کافروں کو فائدہ ہوگا۔ مقصد اسالم، 

 بی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا۔مسلمانوں اور ن

 
ْخَواِنھِْم َوقََعُدْوا لَْو َاَطاُعْوََن َما قُِتلُْوا  ۭ قُْل فَاْدَرُءْوا َعْن َانُْفِسُُكُ الْمَ  ْيَن قَالُْوا َِلِ ِ ِدِقْْيَ     َاَّلَّ  ٠١١ْوَت ِاْن ُكْنَُتْ صه

ے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپن

کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ! بات مان لیتے تو قتل نہ کئے جاتے کہہ دیجئے

 ۔(۱)ہٹا دو 

ہللا تعاٰلی نے ' اگر ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کئے جاتے ' یہ منافقین کا قول ہے  ۱۔۱٦۲

مطلب یہ کہ تقدیر سے کسی کو مفر ' سے موت ٹال کر دکھاؤ  اگر تم سچے ہو تو اپنے' فرمایا 
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نہیں۔ موت بھی جہاں اور جیسے اور جس جگہ آنا ہے ہر صورت میں آکر رہے گی۔ اس لئے 

جہاد اور ہللا کی راہ میں لڑنے سے گریز و فرار یہ کسی کو موت کے شکنجے سے نہیں بچا 

 سکتا۔

 
ْيَن قُِتلُْوا ِ َسََبَّ اَّلَّ ِٰھِْم يُْرَزقُْوَن     َوََل ََتْ ِ َاْمَواًًت ۭ بَْل َاْحيَاٌۗء ِعْنَد َرب    ٠١١ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله

جو لوگ ہللا کی راہ میں شہید کئے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے 

 ۔(۱)رب کے پاس روزیاں دیئے جاتے ہیں 

ا حقیقی ہے لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو شہداء کی زندگی حقیقی ہے یا مجازی، یقین ۱۔۱٦٢

پھر اس ( ۱٢٤سورة بقرہ آیت نمبر )نہیں، جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ مالحظہ ہو 

زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور 

کہ جنت کے پھلوں کی وہاں ہللا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 

 خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں۔

لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے اس لئے وہی صحیح، وہ یہ کہ ان کی روحیں 

سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور 

 (فتح القدیر بحوالہ صحیح مسلم)طف اندوز ہوتی ہیں اس کی نعمتوں سے ل

 
ْن َخلِْفھِمْ  ْيَن لَْم يَلَْحُقْوا ِبھِْم ِمٰ ِ ْوَن ِِبَّلَّ ُ ِمْن فَْضِلھٖ   َويَْسـَتبِّْشُ تهىھُُم اّلٰله َزنُْوَن      فَرِِحْْيَ ِبَمآ اه  ۘ ٠١١ َاَلَّ َخْوٌف عَلَْيھِْم َوََل ُھْم َُيْ

انہیں دے رکھا ہے ان سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں  ہللا تعاٰلی نے فضل جو

اس پر انہیں نہ کوئی ( ۱)ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان کو نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں 

 خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہونگے۔

یعنی وہ اہل اسالم جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، ان کی  ۱۔۱۷۰

ابت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر یہاں ہم جیسی پر لطف ب

زندگی اختیار کریں۔ شہدائے احد نے ہللا تعاٰلی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان 

بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حاالت اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے 

اس سلسلہ میں ہللا تعاٰلی '  تعاٰلی نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں واال ہے۔ ہللا

عالوہ ازیں متعدد احادیث سے شہادت کی ( سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد)نے یہ آیت نازل فرمائیں 

ترجع مامن نفس تموت، لھا عند ہللا حیر، یسرہ ان )فضیلت ثابت ہے۔ مثال ایک حدیث میں فرمایا 

( ) الی الدنیا اال الشہید، فانہ یسرہ ان یرجع الی الدنیا فیقتل مرة اخرٰی لما یرٰی من فضل الشہادة

کوئی مرنے والی جان، جس کو ہللا ( مسند احمد ، صحیح مسلم، کتاب االمارة، باب فضل الشہادة

میں دوبارہ آنا پسند  کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی۔ البتہ شہید دنیا

کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ ہللا کی راہ میں قتل کیا جائے یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی 

فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حضرت جابر رضی ہللا تعاٰلی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے 

یرے باپ کو زندہ کیا اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ ہللا نے ت

تیرے باپ ( تاکہ میں اسے پورا کر دوں)اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر 

نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ 

ہے اس لیے کہ میرا دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں ہللا تعاٰلی فرمائے گا یہ تو ممکن نہیں 

 فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جاسکتا۔

 
َ ََل يُِضْيُع َاْجَر الُْمْؤِمِنْْيَ     َانَّ اّلٰله ِ َوفَْضٍل   وَّ َن اّلٰله ْوَن ِبِنْعَمٍة ٰمِ َتبِّْشُ  ڧ٠١٠يَس ْ
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 تعاٰلی ایمان والوں وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہللا کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ ہللا

 (۱)کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ 

یہ استبشار پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض  ۱۔۱۷۱

خوف و حزن کے فقدان کی ہی وجہ سے نہیں بلکہ ہللا کی نعمتوں اور اس کے بےپایاں فضل و 

ہے پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے کرم کی وجہ سے بھی ہے اور بعض مفسرین نے کہا 

والے بھائیوں کی وجہ سے اور یہ دوسری خوشی اس انعام و اکرام کی ہے جو ہللا تبارک و 

 (فتح القدیر)تعاٰلی کی طرف سے خود ان پر ہوا 

 
 ِ ُِ  ِلَّلَّ ُسْوِل ِمْنْۢ بَْعِد َمآ َاَصابَھُُم الَْقْر ِ َوالرَّ َتَجابُْوا ّلِلٰه ْيَن اس ْ ِ ََّقْوا َاْجٌر َعِظْْيٌ     َاَّلَّ ُنْوا ِمنْھُْم َوات  ۚ ٠١١ْيَن َاْحس َ

جن لوگوں نے ہللا اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے 

تھے ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیز گاری برتی ان کے لئے بہت زیادہ اجر ہے 

 ۔(۱)

واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک  جب مشرکین جنگ احد سے ۱۔۱۷۴

سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردنی کی وجہ سے خوف زدہ اور بےحوصلہ 

تھے ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسالم کا یہ پودا 

د ہو جاتا۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی ہللا علیہ سے ہی نیست و نابو( مدینہ)اپنی سر زمین 

وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلٹ کر آئیں لہذا آپ نے صحابہ کرام کو لڑنے کے لئے آمادہ 

' حمراء االسد 'میل واقع  ۲کیا اور صحابہ کرام تیار ہوگئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 

ف محسوس ہوا چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور پر پہنچا تو مشرکین کو خو

ہونے کی بجائے مکہ واپس چلے گئے، اس کے بعد نبی صلی ہللا علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء 

بھی مدینہ واپس آگئے۔ آیت میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت ہللا و رسول کی تعریف کی گئی 

ضرت ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتالیا ہے کہ آئندہ سال ہے۔ بعض نے اس کا سبب نزول ح

جس پر ( ابوسفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے)بدر صغرٰی میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ 

مسلمانوں نے بھی ہللا و رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں بھرپور 

القدیر و ابن کثیر مگر یہ آخری قول سیاق سے میل ملخص از فتح )حصہ لینے کا عزم کر لیا۔ 

 (نہیں کھاتا

 
قَالُْوا َحْس  ُعْوا لَُُكْ فَاْخَشْوُھْم فََزاَدُھْم ِايَْماًَن ڰ وَّ ْيَن قَاَل لَھُُم النَّاُس ِانَّ النَّاَس قَْد ََجَ ِ ُ َوِنْعَم الَْوِكْيُل    َاَّلَّ  ٠١١بُنَا اّلٰله

کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لئے ہیں۔  وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا

تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں ہللا کافی 

 ۔(۱)ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے 

کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے بعض لوگوں کو معاوضہ دے کر یہ افواہ پھیالئی کہ  ۱۔۱۷۲

شرکین مکہ لڑائی کے لئے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے م

پست ہو جائیں، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے مذید عزم 

اور ولولہ سے سرشار ہوگئے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں بلکہ 

بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ اسی لئے حدیث میں حسبُنا ہللٰاٰ  اس میں کمی

و نَْعم اْلوِکْیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ 

 ۔(فتح القدیر)السالم کو جب آگ میں ڈاال گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے 

 
ُ ُذْو فَْضٍل َعِظْْيٍ فَانَْقلَُبْوا ِبنِ  ِ ۭ َواّلٰله ََّبُعْوا ِرْضَواَن اّلٰله ات ٌء    وَّ َّْم يَْمَسْسھُْم ُسْوۗ ِ َوفَْضٍل ل َن اّلٰله  ٠١١     ْعَمٍة ٰمِ
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انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی ( ۱)کہ ہللا کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے ( نتیجہ یہ ہوا)

 ی پیروی کی ہللا بہت بڑے فضل واال ہے۔انہوں نے ہللا تعاٰلی کی رضامندی ک

نِْعَمۃ، سے مراد سالمتی ہے اور فضل سے مراد نفع ہے جو بدر صغرٰی تجارت کے  ۱۔۱۷٤

ذریعے حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے بدِر صغرٰی میں ایک گزرنے والے قافلے 

صلی ہللا علیہ وسلم نے  سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ

 (ابن کثیر)مسلمانوں میں تقسیم کر دیا 

 
ْؤِمِنْْيَ     ٰوُِف َاْوِلَياَۗءٗه  ۠ فَََل ََّتَافُْوُھْم َوَخافُْوِن ِاْن ُكْنَُتْ مُّ ُن ُُيَ ْيطه ِلُُكُ الش َّ ََّما ذه  ٠١١ِان

روں سے نہ ڈرو تم ان کاف( ۱)یہ خبر دینے واال شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے 

 (۴)اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو 

 یعنی تمہیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں۔ ۱۔۱۷٢

یعنی جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتال کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ رکھو اور  ۴۔۱۷٢

اور تمہارا ناصر ہوں گا، جیسے  میری ہی طرف رجوع کرو میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا

ُ بَِكاٍف َعْبَدٗہ )دوسرے مقام پر فرمایا  کیا ہللا اپنے بندے کو کافی نہیں ( 18:۔ الزمر18( ۘ  اَلَْیَس ہللٰاٰ

 ہے۔

 
ا  ۭ يُرِيْ  ً َ َشـْيـــــ  وا اّلٰله َُّْضُّ َّھُْم لَْن ي يَْن يَُساِرُعْوَن ِِف اْلُكْفِر  ۚ ِان ِ ُزنَْك اَّلَّ ِخَرِة  ۚ َولَھُْم عََذاٌب َعِظْْيٌ      َوََل َُيْ ا ِِف اَْله َعَل لَھُْم َحظًّ ُ َاَلَّ ََيْ  ٠١١ُد اّلٰله

کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں یقین مانو یہ ہللا تعاٰلی کا کچھ نہ بگاڑ 

اور ان ( ۱)سکیں گے ہللا تعاٰلی کا ارادہ ہے کہ ان کے لئے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے 

 کے لئے بڑا عذاب ہے۔

نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو  ۱۔۱۷٦

جائیں، اسی لئے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی۔ ہللا تعاٰلی نے آپ 

نہ ہوں، یہ ہللا کا کچھ  صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم غمگین

 نہیں بگاڑ سکتے، اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔

 
ا  ۚ َولَھُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ       ً َ َشـْئَـــ  وا اّلٰله َُّْضُّ يَْماِن لَْن ي ُوا اْلُكْفَر ِِبَْلِ ْيَن اْشََتَ ِ  ٠١١ِانَّ اَّلَّ

کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز ہللا تعاٰلی 

 اور ان ہی کے لئے سخت المناک عذاب ہے۔

 
َدادُ  ََّما نُْمِٰلْ لَھُْم ِلََيْ نُْفِسھِْم ۭ ِان َ ََّما نُْمِٰلْ لَھُْم َخْْيٌ َٰلِ ا َان ْيَن َكَفُرْوٓ ِ َسََبَّ اَّلَّ هِْْيٌ     َوََل َُيْ  ٠١١ْوٓا ِاثًْما  ۚ َولَھُْم عََذاٌب مُّ

ماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لئے ہے کہ کافر لوگ ہ

 ان ہی کے لئے ذلیل کرنے واال عذاب ہے۔( ۱)وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں 

کا بیان ہے یعنی ہللا تعاٰلی اپنی حکمت و ( مہلت دینے)اس میں ہللا کے قانون امہال  ۱۔۱۷۲

عطا فرماتا ہے، وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت و خوش مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت 

حالی سے، فتوحات سے، مال اوالد سے نوازتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان پر ہللا کا فضل ہو رہا 

ہے لیکن اگر ہللا کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت اٰلہی کا راستہ اختیار 

اٰلہی نہیں، مہلت اٰلہی ہے۔ جس سے ان کے کفر و فسوق  نہیں کرتے تو یہ دنیاوی نعمتیں، فضل

میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ باآلخر وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پاجاتے ہیں۔ اس 

ھُْم بِٖه ِمْن )مضمون کو ہللا تعاٰلی نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثالً  اَیَْحَسبُْوَن اَنََّما نُِمدُّ

بَنِ  اٍل وَّ کیا ( "55-58:۔ المؤمنون41(  58بَْل الَّ یَْشُعُرْوَن  ۘ  نَُساِرُع لَھُْم فِي اْلَخــْیٰرِت  ۘ  55ْیَن مَّ



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 156 

وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے مال و اوالد میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ہم ان کے لیے بھالئیوں 

 "میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔

 
 ُ ُ َما ََكَن اّلٰله ِب ۭ َوَما ََكَن اّلٰله يِٰ ِبيَْث ِمَن الطَّ َٰ ََّشاُۗء  ۠   ِلَيَذَر الُْمْؤِمِنْْيَ عَٰله َمآ َانَُْتْ عَلَْيِه َحِٰته يَِمَْيَ الْ ُسِلھٖ َمْن ي َتِبْ ِمْن رُّ َ ََيْ ِلُيْطِلَعُُكْ عََٰل الْغَْيِب َولهِكنَّ اّلٰله

ِ َوُرُسِلھٖ ۚ وَ  ِمنُْوا ِِبّلٰله  ٠١١ِاْن تُْؤِمنُْوا َوتَتَُّقْوا فَلَُُكْ َاْجٌر َعِظْْيٌ      فَاه

جس حال میں تم ہو اسی پر ہللا ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک الگ 

بلکہ ہللا تعاٰلی ( ۴)اور نہ ہللا تعاٰلی ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے ( ۱)الگ نہ کردے 

اس لئے تم ہللا تعاٰلی پر ایمان رکھو ( ۲)ے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں س

 اگر تم ایمان الؤ اور تقوٰی کرو تو تمہارے لئے بڑا بھاری اجر ہے۔

اس لئے ہللا تعاٰلی ابتال کی بھٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ اس کے دوست واضح اور  ۱۔۱۷٢

الگ ہو جائے، جس طرح احد میں ہللا تعاٰلی نے دشمن ذلیل ہو جائیں۔ مومن صابر، منافق سے 

اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور اطاعت کا اظہار ہوا اور منافقین 

 نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بےنقاب ہوگیا۔

ابتال کے  یعنی ہللا تعاٰلی اس طرح ابتال کے ذریعہ سے لوگوں کے حاالت اس طرح ۴۔۱۷٢

ذریعہ سے ظاہر اور باطن نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ 

جس سے تم پر یہ چیزیں منکشف ہو جائیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن 

 خالص۔

رماتا ہے ہاں البتہ ہللا تعاٰلی اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، غیب کا علم عطا ف ۲۔۱۷٢

جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حاالت اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا 

ہے۔ یعنی یہ بھی کسی کسی وقت اور کسی کسی نبی پر ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر 

بر منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکرو فریب سے بےخ( جب تک ہللا نہ چاہے)نبی بھی 

میں ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ اعراب اور  ۱۰۱جس طرح کہ سورة توبہ کی آیت نمبر )ہی رہتا ہے 

اس کا دوسرا ( آپ صلی ہللا علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے! اہل مدینہ جو منافق ہیں، اے پیغمبر

نکہ مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں کیو

یہ ان کی منصبی ضرورت ہے۔ اس وحی اٰلہی اور امور غیبیہ کے ذریعے سے ہی وہ لوگوں کو 

ہللا تعاٰلی کی طرف بالتے ہیں اور اپنے کو ہللا کا رسول ثابت کرتے ہیں؟ اس مضمون کو 

ااِلَّ َمِن  ۘ  48ا  ٰعلُِم اْلَغْیِب فاََل یُْظِھُر َعٰلي َغْیبِٖهٓ اََحدً )دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے 

ُسْولٍ  اور وہ اپنے غیب سے ( ہللا تعاٰلی ہے)عالم الغیب ( "48-47:۔ الجن74( اْرتَٰضى ِمْن رَّ

ظاہر بات ہے یہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق "پنسدیدہ رسولوں کو ہی خبردار کرتا ہے 

جو کچھ ہو چکا اور ) منصب وفرائض رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے نہ کہ ماکان ومایکون

کا علم۔ جیسا کہ بعض اہل باطل اس طرح کا علم غیب انبیاء '( آئندہ قیامت تک جو ہونے واال ہے

 آئمہ معصومین کے لیے باور کراتے ہیں۔"علیہم السالم کے لیے اور کچھ اپنے 

 
ُ ِمْن فَْضلِ  تهىھُُم اّلٰله ْيَن يَْبَخلُْوَن ِبَمآ اه ِ َسََبَّ اَّلَّ ِ ِمْْيَ َوََل َُيْ َمِة  ۭ َوّلِلٰه لُْوا ِبٖه يَْوَم الِْقيه قُْوَن َما َِبِ ُيَطوَّ َّھُْم ۭ س َ َّھُْم ۭ بَْل ُھَو َْش  ل ا ل ِت َواَْلَْرِض ۭ ھٖ ُھَو َخْْيً وه مه اُث السَّ

ُ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْْيٌ          ٠١١َواّلٰله

س میں اپنی کنجوسی کو اپنے لئے جنہیں ہللا تعاٰلی نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ ا

بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لئے بدتر ہے عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی 

آسمانوں اور زمین کی میراث ہللا ہی کے لئے اور جو کچھ ( ۱)چیز کے طوق ڈالے جائیں گے 

 تم کر رہے ہو اس سے ہللا تعاٰلی آگاہ ہے



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 157 

بیان کیا گیا ہے جو ہللا کے دیئے ہوئے مال کو ہللا کی راہ میں خرچ  اس میں اس بخیل کا ۱۔۱۲۰

نہیں کرتا حتی کہ اس میں سے فرض زکوة بھی نہیں نکالتا، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے 

کہ قیامت والے دن اس کے مالک کو ایک زہریال اور نہایت خوف ناک سانپ بنا کر طوق کی 

ے گا، وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائ

 تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔

 
نَْكُتُب َما قَالُْوا َوقَ  ُن َاْغِنَياُۗء  ۘس َ ََنْ َ فَِقْْيٌ وَّ ْيَن قَالُْوٓا ِانَّ اّلٰله ِ ُ قَْوَل اَّلَّ َع اّلٰله ِْْۢبيَاَۗء ِبغَْْيِ َحٰقٍ     لََقْد ََسِ ن نَُقْوُل ُذْوقُْوا عََذاَب الَْحرِيِْق       ْتلَھُُم اَْلَ  ٠١٠وَّ

یقیناً ہللا تعاٰلی نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ ہللا تعاٰلی فقیر ہے اور ہم تونگر 

اور ہم ان سے ( ۴)۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے۔ اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بھی (۱)ہیں 

 واال عذاب چکھو۔کہیں گے کہ جالنے 

جب ہللا تعاٰلی نے اہل ایمان کو ہللا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا  ۱۔۱۲۱

َ قَْرًضا َحَسنًا) تو ! کون ہے جو ہللا کو قرض حسنہ دے( 33:۔ الحدید57( َمْن َذا الَِّذْي یُْقِرُض ہللٰاٰ

ر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض یہود نے کہا کہ اے محمد صلی ہللا علیہ وسلم تیرا رب فقی

 مانگ رہا ہے؟ جس پر ہللا تعاٰلی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

( اسالف)یعنی مذکورہ قول جس میں ہللا کی شان میں گستاخی ہے اور اسی طرح ان کے  ۴۔۱۲۱

پر  کا انبیاء علیہم السالم کو ناحق قتل کرنا، ان کے سارے جرائم ہللا کی بارگاہ میں درج ہیں، جن

 وہ جہنم کی آگ میں داخل ہونگے۔

 
ِٰلَْعِبْيِد      ٍم ل َ لَيَْس ِبَظَلَّ َمْت َايِْديُُْكْ َوَانَّ اّلٰله ِِلَ ِبَما قَدَّ  ۚ ٠١١ذه

 یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور ہللا تعاٰلی اپنے بندوں پر ظلم کرنے واال نہیں۔

 
َ َعهِ ْيَن قَالُْوٓا ِانَّ اّلٰله ِ ُُكُُه النَّاُر  ۭ قُْل قَْد َجاَۗءُُكْ ُرُسٌل مِٰ َاَّلَّ تِيَنَا ِبُقْرَِبٍن ًَتْ ْي قُلَُْتْ فََِلَ قَتَلُْتُمْوُھْم ِاْن ُكْنَُتْ َد ِالَْينَآ َاَلَّ نُْؤِمَن ِلَرُسْوٍل َحِٰته ََّيْ ِ نهِت َوِِبَّلَّ ْن قَْبِٰلْ ِِبلَْبيِٰ

ِدِقْْيَ       ٠١١صه

کہا کہ ہللا تعاٰلی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 

تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ الئے جسے آگ کھا جائے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے 

ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی الئے جسے تم کہہ 

 ۔(۱)ڈاال رہے ہو پھر تم نے انہیں کیوں مار 

اس میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہللا تعاٰلی  ۱۔۱۲۲

نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے 

اور قربانی اور صدقات کو جال ڈالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے محمد صلی ہللا علیہ وسلم آپ کے 

یعے سے اس معجزے کا چونکہ صدور نہیں ہوا۔ اس لئے حکم اٰلہی آپ صلی ہللا علیہ وسلم ذر

کی رسالت پر ایمان النا ہمارے لئے ضروری نہیں حاالنکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے 

ہیں جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی۔ 

اس بات کی دلیل ہوتی کہ ہللا کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ اٰلہی جو ایک طرف 

میں قبول ہوگئی۔ دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحق ہے۔ لیکن ان یہودیوں 

نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب ہی کی تھی۔ اس لئے ہللا تعاٰلی نے فرمایا، اگر تم اپنے 

چے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹالیا اور انہیں قتل کیا جو دعوے میں س

 تمہاری طلب کردہ نشانی ہی لے کر آئے تھے۔

 
بُِر َواْلِكتهِب الُْمِنْْيِ      نهِت َوالزُّ ْن قَْبِِلَ َجاُۗءْو ِِبلَْبيِٰ َب ُرُسٌل ِمٰ بُْوَك فَقَْد ُكٰذِ  ٠١١فَِاْن َكذَّ
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جھٹالئیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹالئے گئے جو  پھر بھی یہ لوگ آپ کو

 ۔(۱)روشن دلیلیں صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے 

نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم یہودیوں کی  ۱۔۱۲٤

لم کے ساتھ نہیں کیا ان کٹ حجتیوں سے بد دل نہ ہوں، ایسا معاملہ صرف آپ صلی ہللا علیہ وس

جا رہا ہے، آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو 

 چکا ہے۔

 
َِ َعِن النَّاِر  َمِة  ۭ فََمْن ُزْحِز ََّما تَُوفَّْوَن ُاُجْوَرُُكْ يَْوَم الِْقيه َقُة الَْمْوِت ۭ َوِان

ِٕ
ٌُ الُْغُرْوِر      َوُاْدِخَل الَْجنَّةَ ُكُّ نَْفٍس َذاۗى نَْيآ ِاَلَّ َمتَا وُة الُّ فََقْد فَاَز  ۭ َوَما الَْحيه

٠١١ 

ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیئے جاؤ 

گے، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بیشک وہ کامیاب 

 ۔(۱)ی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے ہوگیا اور دنیا ک

اس آیت میں ایک تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے مفر نہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا  ۱۔۱۲٢

میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تیسرا کامیابی کا 

دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا  معیار بتایا گیا کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے

جس کے نتیجے میں جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا، چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی 

سامان فریب ہے، جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا، وہ خوش نصیب ہے اور جو اس کے فریب 

 میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد ہے۔

 
ُكوْٓ  لَُتْبلَُونَّ ِِفْٓ  ْيَن َاْْشَ ِ َب ِمْن قَْبِلُُكْ َوِمَن اَّلَّ ْيَن ُاْوتُوا اْلِكته ِ ِِلَ ِمْن َعْزِم اَْلُُمْوِر      َاْمَواِلُُكْ َوَانُْفِسُُكْ  َۣولَتَْسَمُعنَّ ِمَن اَّلَّ ْوا َوتَتَُّقْوا فَِانَّ ذه ا  ۭ َوِاْن تَْصَِبُ ا َاًذى َكِثْْيً

٠١١ 

اور یہ بھی یقین ہے کہ ( ۱)انوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی یقیناً تمہارے مالوں اور ج

تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور مشرکوں کو بہت سی دکھ دینے والی 

باتیں بھی سننی پڑیں گی اور اگر تم صبر کرلو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی 

 ۔(۴)ہمت کا کام ہے۔ 

ہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے، جیسا کہ سورة بقرہ کی آیت ا ۱۔۱۲٦

میں گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین  ۱٢٢نمبر 

عبد ہللا بن ابی نے ابھی اسالم کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی 

 علیہ وسلم حضرت سعد بن عباد رضی ہللا کی عیادت کے لئے بنی حارث بن خزرج صلی ہللا

میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشرکین، یہود اور عبد ہللا بن ابی وغیرہ 

بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی سواری کی جو گرد اٹھی، اس نے اس پر بھی 

آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر قبول اسالم کی دعوت بھی ناگواری کا اظہار کیا اور 

دی جس پر عبد ہللا بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں 

نے اس کے برعکس آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی تحسین فرمائی، قریب تھا کہ ان کے مابین 

سلم نے سب کو خاموش کرایا پھر آپ صلی ہللا علیہ وسلم جھگڑا ہو جائے، آپ صلی ہللا علیہ و

 حضرت سعد رضی ہللا کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ

عبد ہللا بن ابی یہ باتیں اس لئے کرتا ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل، 

کرنی تھی، آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے آنے سے اس کی یہاں کے باشندوں کو اس کی تاج پوشی 

سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی یہ باتیں 

 اس کے اس بغض و عناد کا مظہر ہیں، اس لئے آپ صلی ہللا علیہ وسلم 
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 ( صحیح بخاری)در گزر ہی سے کام لیں 

صارٰی ہیں۔ یہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم اسالم اور مسلمانوں اہل کتاب سے مراد یہود و ن ۴۔۱۲٦

کے خالف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح مشرکین عرب کا حال 

تھا۔ عالوہ ازیں مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کا رئیس عبد ہللا بن ابی بھی آپ 

کرتا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ  صلی ہللا علیہ وسلم کی شان میں استخفاف

اسے اپنا سردار بنانے لگے تھے اور اس کے سر پر تاِج سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو 

چکی تھی کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا، جس 

ی یہ شخص آپ کے خالف کوئی موقعہ کا اسے شدید صدمہ تھا چنانچہ انتقام کے طور پر بھ

جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیل )ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا 

ان حاالت میں مسلمانوں کو عفو و درگزر اور صبر اور ( گزشتہ حاشیہ میں ہی بیان کی گئی ہے

ِن حق کا اذیتوں اور تقوٰی اختیار کرنے کی تلقین کی جارہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ داعیا

مشکالت سے دو چار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے اور اس کا عالج صبر 

 (ابن کثیر)فی ہللا، استعانت باہلل اور رجوع الی ہللا کے سوا کچھ نہیں 

 
نُنَّٗه ِللنَّاِس  ِٰ يَْن ُاْوتُوا اْلِكتهَب لَُتَبي ِ ُ ِمْيثَاَق اَّلَّ ْوَن َوِاْذ َاَخَذ اّلٰله ْوا ِبٖه ثََمـــنًا قَِلْيًَل  ۭ فَِبئَْس َما يَْشََتُ      َوََلتَْكُتُمْونَٗه ۡ فَنََبُذْوُه َوَراَۗء ُظهُْوِرِھْم َواْشََتَ

٠١١ 

اور ہللا تعاٰلی نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے 

ں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اور اسے چھپاؤ گے نہیں تو پھر بھی ان لوگو

 اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈاال۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔

اس میں اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے ہللا نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب اٰلہی  ۱۔۱۲۷

نہیں لوگوں کے میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں، ا( تورات اور انجیل)

سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات 

کے لئے ہللا کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، یہ گویا اہل علم کو تلقین و تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں 

لوگوں تک  جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصالح ہو سکتی ہو، وہ

ضرورپہنچانا چاہیے اور دنیاوی اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، 

 (کما فی الحدیث)قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائیگی 

 
َمُدْوا ِبَما لَ  ْ بُّْوَن َاْن ُيُّ ُُيِ يَْن يَْفَرُحْوَن ِبَمآ َاتَْوا وَّ ِ َسََبَّ اَّلَّ َن الَْعَذاِب ۚ َولَھُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ      ََل ََتْ َّھُْم ِبَمَفاَزٍة ٰمِ َسبَن  ٠١١ْم يَْفَعلُْوا فَََل ََتْ

وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی 

ناک عذاب ہے تعریفیں کی جائیں آپ انہیں عذاب سے چھٹکارہ میں نہ سمجھئے ان کے لئے درد

(۱) 

ایسے لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش  ۱۔۱۲۲

نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کئے جائیں جو 

انہوں نے نہیں کئے ہوتے۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی جن کے 

ظر آیات کا نزول ہوا۔ اسی طرح آج بھی جاہ پسند قسم کے لوگوں اور پراپیگنڈے اور دیگر پیش ن

ہتھکنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں یہ بیماری عام ہے، آیت کے سباق سے معلوم 

ہوتا ہے کہ یہودی کتاب اٰلہی میں تحریف کے مجرم تھے مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پر خوش 

حال باطل گروہوں کا بھی ہے وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط رہنمائی ہوتے تھے، یہی 

کرکے اور آیات اٰلہی میں معنوی تحریف و تبدیل کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعوٰی یہ 
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کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور یہ کہ انکی فریب کاری کی انہیں داد دی جائے۔ قاتلھم ہللا انی 

 یؤفکون۔

 
ِ مُ  ٍء قَِدْيٌر      َوّلِلٰه ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ ِت َواَْلَْرِض َۭواّلٰله وه مه    ٠١١ِْلُ السَّ

 آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہللا ہی کے لئے ہے اور ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے۔

 
ُوِل  َّْيِل َوالنَّھَاِر ََلٰيهٍت َٰلِ ِت َواَْلَْرِض َواْخِتََلِف ال وه مه  ڌ٠١١اَْلَلَْباِب       ِانَّ ِِفْ َخلِْق السَّ

آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقلمندوں کے لئے نشانیاں 

 ۔(۱)ہیں 

یعنی جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور  ۱۔۱٢۰

کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمانروا 

اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندھا نظام، جس میں ذرہ برابر 

خلل واقع نہیں ہوتا، یقینا اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چال رہی ہے اور اس کی تدبیر 

تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے  کر رہی ہے اور وہ ہے ہللا کی ذات۔ آگے انہی اہل دانش کی صفات کا

بیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے ہللا کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّ فِْی َخلَِق 

السَّماَواِت سے لے کر آخر سورت تک آیات نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے 

التفسیر۔ صحیح مسلم۔  صحیح بخاری، کتاب)لئے اٹھتے تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے 

 کتاب صلٰوة

 ۔(المسا فرین

 
ِت َواَْلَرْ  وه مه عَٰله ُجنُْوِبھِْم َويََتَفكَُّرْوَن ِِفْ َخلِْق السَّ قُُعْوًدا وَّ ًما وَّ َ ِقيه ْيَن يَْذُكُرْوَن اّلٰله ِ نََك فَِقنَا عََذاَب النَّاِر    اَّلَّ ْبحه َذا َِبِطًَل  ۚ س ُ َّنَا َما َخلَْقَت هه  ِض ۚ َرب

٠١٠ 

جو ہللا تعاٰلی کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں 

اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ 

 ۔(۱)بےفائدہ نہیں بنایا۔ تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے 

میں سے پہلی آیت میں ہللا تعاٰلی نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں ان دس آیات  ۱۔۱٢۱

بیان فرمائی ہیں اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لئے؟ اہل عقل و دانش کے 

لئے، اس کا مظلب یہ ہوا کہ ان عجائبات تخلیق اور قدرت اٰلہی کو دیکھ کر بھی جس شخص کو 

اصل نہ ہو وہ اہل دانش ہی نہیں۔ لیکن یہ المیہ بھی بڑا عجیب ہے کہ باری تعاٰلی کا عرفان ح

سمجھا ہی اس کو جاتا ہے، جو ہللا تعاٰلی کے بارے میں شک کا شکار ' دانشور ' عالم اسالم میں 

ہو، دوسری آیت میں اہل دانش کے ذوِق ذکر اٰلہی اور ان کا آسمان اور زمین کی تخلیق میں 

' ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا  غورو فکر کرنے کا بیان

کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں 

اس کے ( صحیح بخاری کتاب الصٰلوة)پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو۔ 

 ھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں۔بعد والی تین آیات میں ب

 
ِلِمْْيَ ِمْن َانَْصاٍر       ََّك َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد َاْخَزيَْتٗه ۭ َوَما ِللٰظه َّنَآ ِان  ٠١١َرب

اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا 

 کوئی نہیں۔مددگار 
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َّنَا فَاْغِفْر لَ  َمنَّاڰ َرب ُُِٰكْ فَاه ِمنُْوا ِبَرب يَْماِن َاْن اه ُّنَاِدْي ِلَْلِ ْعنَا ُمنَاِدًَّي ي َّنَا ََسِ َّنَآ ِان ِتنَا َوتََوفَّنَا َمَع اَْلَبَْراِر     َرب اه يِٰ  ۚ ٠١١نَا ُذنُْوبَنَا َوَكفِْٰر َعنَّا س َ

! کرنے واال با آواز بلند ایمان کی طرف بال رہا ہے کہ لوگوہم نے سنا کہ منادی ! اے ہمارے رب

اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری ! اپنے رب پر ایمان الؤ پس ہم ایمان الئے یا اٰلہی

 برائیاں ہم سے دور کردے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔

 
َّنَا عَٰله ُرُسِِلَ َوََل َُّتْ  ِتنَا َما َوعَْدت َّنَا َواه ِلُف الِْمْيَعاَد      َرب ََّك ََل َُّتْ َمِة  ِۭان  ٠١١ِزََن يَْوَم الِْقيه

ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی ! اے ہمارے پالنے والے معبود

 کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر یقیناً تو وعدہ خالفی نہیں کرتا۔

 
ُّھُمْ  َتَجاَب لَھُْم َرب ْيَن َھاَجُروْ  فَاس ْ ِ ْنْۢ  بَْعٍض ۚ فَاَّلَّ ْن َذَكٍر َاْو ُانْٰثه ۚ بَْعُضُُكْ ِمٰ نُُْكْ ِمٰ ْ ََلٓ ُاِضْيُع َُعََل عَاِمٍل ِمٰ تَلُْوا َاّٰنِ ا َوُاْخرُِجْوا ِمْن ِدََّيِرِھْم َوُاْوُذْوا ِِفْ َسِبْيِٰلْ َوقه

ِتھِْم َوََلُدْ  اه يِٰ َكفَِٰرنَّ َعْنھُْم س َ ُ ِعْنَدٗه ُحْسُن الثََّواِب َوقُِتلُْوا ََلُ ِ  َۭواّلٰله ْن ِعْنِد اّلٰله نْھهُر ۚ ثََواًِب ِمٰ ِتھَا اَْلَ رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ  ٠١١     ِخلَنَّھُْم َجن

کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام ( ۱)پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی 

تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم ( ۴)نہیں کرتا کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع 

اس لئے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے اور ( ۲)جنس ہو 

جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کئے گئے میں ضرور 

توں میں لے جاؤنگا جن کے ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کردوں گا اور بالیقین انہیں جن

نیچے نہریں بہہ رہی ہیں یہ ہے ثواب ہللا تعاٰلی کی طرف سے اور ہللا تعاٰلی ہی کے پاس بہترین 

 ثواب ہے۔

 ( فتح القدیر)کے معنی میں ہے ' قبول فرما لی ' فَا َْستََجاَب یہاں اََجاَب  ۱۔۱٢٢

بعض معامالت میں مرد اور مرد ہو یا عورت کی وضاحت اس لئے کردی کہ اسالم نے  ۴۔۱٢٢

عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے۔ 

مثال قومیت اور حاکمیت میں، کسب معاش کی ذمہ داری میں، جہاد میں حصہ لینے میں اور 

وراثت میں نصف حصہ ملنے میں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے، کہ نیک اعمال کی جزا میں 

ایسا نہیں ہوگا، نیکی کا جو اجر ! ھی شاید مرد عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا، نہیںب

 مرد کو ملے گا وہی عورت کو بھی ملے گا۔

یہ جملہ معترضہ ہے اس کا مقصد پچھلے نکتے ہی کی وضاحت ہے یعنی اجر و  ۲۔۱٢٢

حضرت ام سلمہ  اطاعت میں تم مرد اور عورت ایک جیسے ہی ہو۔ بعض روایت میں ہے کہ

ہللا تعاٰلی نے ہجرت کے سلسلے میں ! رضی ہللا عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا یارسول ہللا

 (تفسیر طبری، ابن کثیر و فتح القدیر)عورتوں کا نام نہیں لیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی 

 
يَْن َكَفُرْوا ِِف الِْبََلِد      ِ ََّك تَقَلُُّب اَّلَّ ن  ۭ ٠١١ََل يَُغرَّ

 ۔(۱)کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے  تجھے

خطاب اگرچہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے، شہروں  ۱۔۱٢٦

میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت اور کاروبار کے لئے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک 

ا کی فراوانی اور کاروبار کے ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، یہ تجارتی سفر و سائل دنی

وسعت و فروغ کی دلیل ہوتا ہے، ہللا تعاٰلی فرماتا ہے، یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ 

ہے، اس سے اہل ایمان کو دھوکا میں مبتال نہیں ہونا چاہئے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہئے، 

س میں دولت دنیا سے ماال جو ایمان میں محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے ج

 مال 
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َما یَُجاِدُل فِْيٓ ٰاٰیِت )یہ کافر مبتال ہونگے۔ یہ مضمون بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثال 

ِ ااِلَّ الَِّذْیَن َكفَُرْوا فاََل یَْغُرْرَك تَــقَلُّبُھُْم فِي اْلباَِلدِ  ہللا کی آیتوں میں وہی لوگ ( 2:۔غافر20( ہللٰاٰ

قُْل اِنَّ ")ے ہیں جو کافر ہیں، پس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔جھگڑت

ِ اْلَكِذَب اَل یُْفلُِحْوَن     ْنیَا ثُمَّ اِلَْینَا َمْرِجُعھُْم ثُمَّ نُِذْیقُھُُم اْلَعَذاَب 88الَِّذْیَن یَْفتَُرْوَن َعلَي ہللٰاٰ  َمتَاٌع فِي الدُّ

ِدْیَد بِمَ  ھُْم اِٰلى َعَذاٍب َغلِْیٍظ  ( )88۔70:۔یونس30(  ۘ  70ا َكانُْوا یَْكفُُرْوَن    الشَّ نَُمـتُِّعھُْم قَلِْیاًل ثُمَّ نَْضطَرُّ

 (42:۔لقمان13( 42

 
ُ  َۭوِبئَْس الِْمھَاُد      ىھُْم ََجََّنَّ ٌٌ قَِلْيٌل  ۣ ُُثَّ َمْاوه  ٠١١َمتَا

 عد ان کا ٹھکانہ توجہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔اس کے ب( ۱)یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے 

یعنی دنیا کے وسائل، آسائش اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، درحقیقت  ۱۔۱٢۷

متاِع قلیل ہی ہیں کیونکہ باالخر انہیں فنا ہونا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ 

ی کوششوں میں ہللا کو بھی فراموش کئے حضرات خود فنا ہو جائیں گے، جو ان کے حصول ک

 رکھتے ہیں اور ہر قسم کے اخالقی ضابطوں اور ہللا کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہیں۔

 
ْن ِعنْ  ْيَن ِفْيھَا نُُزًَل ِمٰ ِِلِ نْھهُر خه ِتھَا اَْلَ رِْي ِمْن ََتْ ٰهٌت َّتْ َّھُْم لَھُْم َجن ََّقْوا َرب ْيَن ات ِ ِ  ۭ وَ لهِكِن اَّلَّ ْبَراِر    ِد اّلٰله َِْٰلَ ِ َخْْيٌ ل  ٠١١َما ِعْنَد اّلٰله

لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں 

ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ مہمانی ہے ہللا کی طرف سے اور نیکوکاروں کے لئے جو کچھ 

 ۔(۱)ہللا کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے 

ے برعکس جو تقوٰی اور خداوندی کی زندگی گزار کر ہللا کی بارگاہ میں حاضر ان ک ۱۔۱٢۲

ہونگے۔ گو دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فروانی 

نہ رہی ہوگی، مگر وہ ہللا کے مہمان ہونگے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہاں ان 

کو جو اجر و صلہ ملے گا، وہ اس سے بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو ( نیک لوگوں)ابرار 

 عارضی طور پر ملتا ہے۔

 
 ِ ِشِعْْيَ ّلِلٰه ِ َوَمآ ُاْنزَِل ِالَْيُُكْ َوَمآ ُاْنزَِل ِالَْيھِْم خه ُّْؤِمُن ِِبّلٰله ِ ثَ َوِانَّ ِمْن َاْھِل اْلِكتهِب لََمْن ي يهِت اّلٰله ْوَن ِِبه ِٰھِْم ۭ ِانَّ    ََل يَْشََتُ َك لَھُْم َاْجُرُھْم ِعْنَد َرب

ِٕ
ى
ۗ ـَمنًا قَِلْيًَل  ۭ ُاوله

َ َْسِيُْع الِْحَساِب        ٠١١اّلٰله

یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ہللا تعاٰلی پر ایمان التے ہیں اور تمہاری طرف 

عاٰلی سے ڈرتے ہیں اور ہللا تعاٰلی کی جو اتارا گیا اور ان کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی ہللا ت

ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے یقیناً ( ۱)آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں 

 ہللا تعاٰلی جلد حساب لینے واال ہے۔

اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول کریم صلی ہللا علیہ وسلم  ۱۔۱٢٢

نے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر کی رسالت پر ایمان ال

ہللا تعاٰلی نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا، جن کا مشن ہی اسالم، پیغمبر اسالم اور 

مسلمانوں کے خالف سازشیں کرنا، آیات اٰلہی میں تحریف و تبدیل کرنا اور دنیا کے عارضی 

لئے کرنا تھا۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ  اور فانی مفادات کے

یہ ہللا سے ڈرنے والے ہیں اور ہللا کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں۔ حافظ 

ابن کثیرنے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہودیوں کی تعداد دس تک 

پہنچی البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ بھی نہیں 

 (تفسیر ابن کثیر)
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َ لََعلَُُّكْ تُْفِلُحْوَن      َُّقوا اّلٰله ْوا َوَصاِبُرْوا َوَراِبُطْوا     َۣوات َمنُوا اْصَِبُ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ    ١١١َّيه

اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لئے تیار  (۱)تم ثابت قدم رہو ! اے ایمان والو

 رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔

صبر کرو یعنی طاعت کے اختیار کرنے اور شہوات اور لذات ترک کرنے میں اپنے  ۱۔۴۰۰

نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو، جنگ کی شدت میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہ 

اس لئے اسے عٰلیحدہ بیان فرمایا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو صبر کی سخت ترین صورت ہے 

کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لئے تیار رہنا مرابطہ ہے۔ یہ بھی بڑے عزم ولولہ کا کام ہے، 

رباط یوم فی سبیل ہللا خیر من الدنیا وما )اسی لئے حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے 

میں ایک سن ( جہاد)ہللا کے راستے ( رباط یوم فی سبیل ہللاصحیح بخاری، باب فضل ( )علیھا

یعنی )عالوہ ازیں حدیث میں مکارہ "دنیا ومافیہا سے بہتر ہے ( یعنی مورچہ بند ہونا)پڑاؤ ڈالنا۔ 

مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور ( ناگواری کے حاالت میں

صحیح مسلم کتاب )رنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار ک

 (الطہارة

 

 سورة النسآء
 (۱۷٦۔ تعداد آیات  ٤سورة النسآء ۔ سورہ نمبر ) 

 
ِحْْيِ          ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ُّھَا النَّاُس  ي َ ٓ ا َوبَثَّ ِمِْنَُما رَِجاًَل َكِثْْيً َّيه َخلََق ِمنْھَا َزْوََجَ اِحَدٍة وَّ َّْفٍس وَّ ْن ن ْي َخلََقُُكْ ِمٰ ِ َُّقْوا َربَُُّكُ اَّلَّ َ ات ْي تََساَۗءلُْوَن ِبٖه َواَْلَْرَحاَم ۭ ِانَّ اّلٰله ِ َ اَّلَّ َُّقوا اّلٰله ِنَساًۗء  ۚ َوات ا وَّ

 Ǻََكَن عَلَْيُُكْ َرِقْيًبا     

اسی سے اس کی ( ۱)اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ! اے لوگو

بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیال دیں اس ہللا سے ڈرو جس 

بیشک ہللا ( ۴)کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو 

 بان ہے۔تعاٰلی تم پر نگہ

سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السالم ہیں اور َخلََق ِمْنہَا َو َزْوَجھَا میں ' ایک جان '  ۱۔۱

یعنی آدم علیہ السالم مراد ہیں اور آدم علیہ السالم سے ان کی زوجہ ' جان ' ِمْنھَا سے وہی 

رح پیدا ہوئیں؟ حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السالم سے کس ط( بیوی)

اس میں اختالف ہے حضرت ابن عباس رضی ہللا عنہ سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد 

سے پیدا ہوئیں۔ یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے، ( یعنی آدم علیہ السالم) 

ے۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ، اس کا باالئی حصہ ہ

اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا اگر تو اس سے فائدہ آٹھانا چاہے تو کجی کے 

ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث سے استدالل کرتے ہوئے حضرت ابن 

عباس رضی ہللا سے منقول رائے کی تائید کی۔ قرآن کے الفاظ خلق منھا سے اسی مؤقف کی 

 ہے۔ حضرت حوا کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے۔تائید ہوتی 
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کو توڑنے سے بھی بچو۔ ارحام، ( رشتوں ناطوں)واالرحام کا عطف ہللا پر ہے یعنی رحموں ۴۔۱

رحم کی جمع ہے۔ مراد رشتہ داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں اس سے 

ں رشتے مراد ہیں رشتوں ناتوں کا توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے جسے محرم اور غیر محرم دونو

قطع رحمی کہتے ہیں۔ احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے 

 حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔
 

ٓى َاْمَوالَھُْم وَ  مه تُوا الْيـَـته َّٗه ََكَن ُحْوًِب كَ َواه ٓ َاْمَواِلُُكْ ۭ ِان ُُكُْوٓا َاْمَوالَھُْم ِاٰله ِب ۠ َوََل ًَتْ يِٰ ِبيَْث ِِبلطَّ َٰ لُوا الْ ا      ََل تَتََبدَّ  Ąِبْْيً

اور یتیموں کا مال ان کو دے دو اور حالل چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو اور ( ۱)

 (۴) کر کھا نہ جاؤ، بیشک یہ بہت بڑا گناہ ہے اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال مال

یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، خبیث سے گھٹیا  ۱۔۴

چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں مراد ہیں یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں 

ان کے بدلے میں رکھ دو، بدالیا گیا لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لئے گھٹیا چیزیں 

ہے لیکن تمہاری اس بد دیانتی نے اس میں ( پاک اور حالل)مال جو اگرچہ اصل میں طیب 

( ناپاک اور حرام)خباثت داخل کر دی اور وہ اب طیب نہیں رہا، بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث 

کھانا بھی ممنوع ہے ورنہ اگر ہو گیا۔ اسی طرح بد دیانتی سے ان کا مال اپنے مال میں مال کر 

 مقصد خیر خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں مالنا جائز ہے۔
 

َِٰساِۗء َمثّْنه َوثُلهَث َوُربهَع ۚ  َن الن ى فَانِْكُحْوا َما َطاَب لَُُكْ ٰمِ مه ٓ َاَلَّ فَِاْن ِخْفَُتْ َاَلَّ تَْعِدلُْوا فَوَ  َوِاْن ِخْفَُتْ َاَلَّ تُْقِسُطْوا ِِف الَْيته ِِلَ َاْدّنه اِحَدًة َاْو َما َملََكْت َايَْمانُُُكْ ۭ ذه

 Ǽۭتَُعْولُْوا    

اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں 

میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے، لیکن 

ہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی اگر تم

ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ ( کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور)یہ زیادہ قریب ہے ( ۱)

 ۔(۴)

اس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت  ۱۔۲

ی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو اس کے مال اور حسن و جمال اور صاحب جمال یتیم لڑکی کس

کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ 

دیتا۔ ہللا تعاٰلی نے اس ظلم سے روکا، کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر 

ے دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا سکتے تو ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لئ

ایک کی بجائے دو سے، تین سے حتٰی کے چار عورتوں تک ( صحیح بخاری)راستہ کھال ہے 

سے تم نکاح کر سکتے ہو بشرطیکہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو ورنہ 

ا کہ مسلمان ایک ہی نکاح کرو یا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہو

تو چار عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے لیکن ( اگر وہ ضرورت مند ہے)مرد 

اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مذید صراحت اور تحدید کردی گئی ہے۔ 

 نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے جو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے

 (ابن کثیر)خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں۔ 

یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں  ۴۔۲

رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے جس کی طرف قلبی میالن زیادہ ہوگا، 

 ضروریات زندگی 
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زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی۔ یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے کی فراہمی میں 

میں ناکام رہے گا اور ہللا کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس کی حقیقت کو دوسرے مقام 

( تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے)پر نہایت اچھے انداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ 

 کہ بیویوں کے درمیان

کہ ایک ہی طرف نہ جھک ( اس لئے اتنا کرو)انصاف کر سکو، اگرچہ تم اس کا اہتمام کرو۔ 

جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ ادھڑ میں لٹکا رکھو، اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی 

 کرنا اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا نامناسب اور نہایت خطرناک ہے۔

 
َِٰساَۗء َصدُ  تُوا الن ا     َواه ً رِيْۗــــــــ  ا مَّ ً نُْه نَْفًسا فَُُكُْوُه َهِنْيۗـــــــ  ٍء ِمٰ ََلٍ  ۭ فَِاْن ِطَْبَ لَُُكْ َعْن ََشْ َِتِنَّ َِنْ  Ćقه

اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر 

 چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔
 
اْرُزقُْوُھْم ِفْيھَا َواْكُسْوُھْم َوقُْولُْواَوََل تُ  ـًما وَّ ُ لَُُكْ ِقيه َِِّتْ َجَعَل اّلٰله َفھَاَۗء َاْمَوالَُُكُ ال ْعُرْوفًا      ْؤتُوا السُّ  Ĉلَھُْم قَْوًَل مَّ

بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو ہللا تعاٰلی نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے 

بنایا ہے ہاں انہیں اس مال سے کھالؤ پالؤ، پہناؤ، اوڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم کا ذریعہ 

 بات کہو۔
 

نْھُْم ُرْشًدا فَاْدفَُعْوٓا ِالَْيھِْم َاْموَ  َُتْ ِمٰ نَس ْ َِ  ۚ فَِاْن اه ى َحِٰته ِاَذا بَلَُغوا النََِٰك مه افً َوابَْتلُوا الَْيته ُُكُْوَھآ ِاْْسَ َتْعِفْف ۚ الَھُْم ۚ َوََل ًَتْ ْوا  ۭ َوَمْن ََكَن غَِنيًّا فَلْيَس ْ ِبَداًرا َاْن يَّْكََبُ ا وَّ

ا فَلَْيْاُكْ ِِبلَْمْعُرْوِف ۭ فَِاَذا َدفَْعَُتْ ِالَْيھِْم َاْمَوالَھُْم فََاْشهُِدْوا عَلَْيھِْم ۭوَ  ِ َحِسـْيًبا    َوَمْن ََكَن فَِقْْيً ى ِِبّلٰله  Čَكفه

کے بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتے رہو پھر اگر ان میں تم اور یتیموں کو ان ( ٦)

ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر 

سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو مال داروں کو چاہیے کہ 

اج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طرح سے بچتے رہیں ہاں مسکین محت( ان کے مال سے)

کھالے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو دراصل حساب لینے واال ہللا تعاٰلی ہی 

 (۱)کافی ہے 

یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے  ۱۔٦

حفاظت کی اور جب مال ان کے سپرد کیا تو کہ جب تک تمہارے پاس رہا، تم اس کی کس طرح 

اس میں کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی تبدیلی کی یا نہیں، عام لوگوں کو تو تمہاری امانت 

داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے۔ لیکن ہللا تعاٰلی سے تو کوئی چیز چھپی نہیں۔ اسی لئے حدیث 

صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی  میں آتا ہے، کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی

میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند ! ابوذر"ہللا تعاٰلی عنہ سے فرمایا 

کرتا ہوں، جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں، تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، نہ کسی یتیم کے مال 

 (المارةصحیح مسلم، کتاب ا")کا والی اور سر پرست 
 

ِن َواَْلَ  ا تََرَك الَْواِله مَّ َِٰساِۗء نَِصيٌْب ٰمِ ِن َواَْلَقَْربُْوَن ۠ َوِللن ا تََرَك الَْواِله مَّ ْفُرْوًضا    ِللٰرَِجاِل نَِصيٌْب ٰمِ ا قَلَّ ِمنُْه َاْو َكَُثَ  ۭ نَِصْيًبا مَّ  Ċقَْربُْوَن ِممَّ

ں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی ماں باپ اور خویش واقارب کے ترکہ میں مردو( ۱)

( اس میں)خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ( جو مال ماں باپ اور خویش و اقارب چھوڑ کر مریں)

 ۔(۴)حصہ مقرر کیا ہوا ہے 

اسالم سے قبل ایک یہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت  ۱۔۷

رف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے، سارے مال کے سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور ص
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وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتوں اور بچے بچیاں 

اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہونگے انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ 

آیات کے بعد ۲جیساکہ )ے نصف ہے الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے س

یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، نہ اس کا استخفاف ہے بلکہ اسالم کا یہ قانوِن میراث عدل ( مذکورہے

وانصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ عورت کو اسالم نے معاش کی ذمہ داری 

کے پاس مہر کی سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ عالوہ ازیں عورت 

صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے 

میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لئے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے 

ا ہے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا۔ لیکن ہللا تعاٰلی نے کسی پر بھی ظلم نہیں کی

 کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔
 

نُْه َوقُْولُْوا لَھُْم قَْوًَل  ِكْْيُ فَاْرُزقُْوُھْم ِمٰ ى َوالَْمسه مه ْعُرْوفًا     َوِاَذا َحَْضَ الِْقْسَمَة ُاولُوا الُْقْرِبه َوالَْيته  Ďمَّ

ھوڑا بہت انہیں جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آجائیں تو تم اس میں سے ت

 ۔(۱)بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو 

اسے بعض علماء نے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے لیکن صیح تر بات یہ ہے یہ  ۱۔۲

منسوخ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی اہم اخالقی ہدایت ہے۔ کہ امداد کے مستحق رشتے داروں میں 

ی تقسیم کے وقت کچھ دے دو۔ نیز ان سے سے جو لوگ وراثت میں حصے دار نہ ہوں، انہیں بھ

 بات بھی پیار اور محبت سے کرو۔ دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون اور فرعون نہ بنو۔
 

َ َولَْيقُ  ًفا َخافُْوا عَلَْيھِْم  ۠ فَلَْيتَُّقوا اّلٰله ًَّة ِضعه ْيَن لَْو تََرُكْوا ِمْن َخلِْفھِْم ُذٰرِي ِ َش اَّلَّ ْٰ  Ḍَسِديًْدا      ْولُْوا قَْوًَل َولَْي

ناتواں بچے چھوڑ ( ننھے ننھے)چاہئے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے 

پس ہللا تعاٰلی سے ڈر کر ( تو ان کی چاہت کیا ہوتی)جاتے جنکے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا 

 (۱)جچی تلی بات کہا کریں 

ان کو ( وصیت کی جاتی ہےجن کو )بعض کے نزدیک اس کے مخطب اوصیاء ہیں  ۱۔٢

نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں انکے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو 

اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے 

ان کی  مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔

ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ حقوق ہللا میں کوتاہی 

کرسکے نہ حقوق بنی آدم میں، اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ 

خوب صاحب حیثیت ہے تو ایک تہائی مال کی وصیت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کرے 

ی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہیں یا پھر کسی دینی مقصد اور جو اس کے قریب

ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے زاد آخرت بن جائے اور اگر 

وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے تہائی مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے 

ے دو چار نہ ہوں۔ اسی طرح کوئی اپنے ورثا کو محروم اہل خانہ بعد میں مفلسی اور احتیاج س

کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اگر ان کے بچے فقر و 

فاقہ سے دو چار ہو جائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ اس تفصیل سے مذکورہ 

 (وفتح القدیرتفسیر قرطبی )سارے ہی مخاطبین اس کا مصداق ہیں۔ 
 

َيْصلَْوَن سَ  ُُكُْوَن ِِفْ بُُطْوِنھِْم ََنًرا  ۭ َوس َ ََّما ََّيْ ى ُظلًْما ِان مه ُُكُْوَن َاْمَواَل الَْيته ْيَن ََّيْ ِ    01ِعْْيًا      ِانَّ اَّلَّ
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جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور 

 یں جائیں گے۔عنقریب وہ دوزخ م
 

نْثَيَْْيِ ۚ فَِاْن ُكنَّ نَِساًۗء فَْوَق اثْنَتَْْيِ  َكِر ِمثُْل َحظِٰ اَْلُ ٓ َاْوََلِدُُكْ ۤ ِلَّلَّ ُ ِِفْ ِٰ َواِحٍد  يُْوِصْيُُكُ اّلٰله ُُ فَلَھُنَّ ثُلُثَا َما تََرَك  ۚ َوِاْن ََكنَْت َواِحَدًة فَلَھَا النِْٰصُف  ۭ َوَِلَبََويِْه ِل

ِْنُ  ِه الثُّ ِمٰ ٰمِ ُه فََِلُ َوِرثَٗهٓ َابَوه ٗ َوَلٌ وَّ َّْم يَُكْن َلَّ ا تََرَك ِاْن ََكَن ََلٗ َوَلٌ ۚ فَِاْن ل ُدُس ِممَّ ُّْوِِصْ ِبھَآ َاْو َما السُّ ُدُس ِمْنْۢ بَْعِد َوِصيٍَّة ي ِه السُّ ٰمِ ٓ ِاْخَوٌة فََِلُ لُُث  ۚ فَِاْن ََكَن ََلٗ

َِبُۗؤُُكْ َوَابْ  َ ََكَن عَِلْيًما َحكـِ َدْيٍن ۭ اه ِ  ِۭانَّ اّلٰله َن اّلٰله ُّھُْم َاْقَرُب لَُُكْ نَْفًعا  ۭ فَرِيَْضًة ٰمِ   00ْيًما      نَاُۗؤُُكْ ََل تَْدُرْوَن َاي

ہللا تعاٰلی تمہیں اوالد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر 

ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تہائی اور اگر صرف لڑکیاں ہی ( ۱)ہے 

اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ( ۴)ملے گا 

اگر ( ۲)ہر ایک لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس میت کی اوالد ہو 

ہاں اگر ( ٤)اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے اوالد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو 

یہ حصے اس کی وصیت ( ٢)میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے 

کے بعد ہیں جو مرنے واال کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا ( کی تکمیل)

( ٦)پہنچانے میں زیادہ قریب ہے تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع 

یہ حصے ہللا تعاٰلی کی طرف سے مقرر کردہ ہیں بیشک ہللا تعاٰلی پورے علم اور کامل حکمتوں 

 واال ہے۔

ورثا میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگی۔ لڑکے  ۱۔۱۱

ماں کے )ارث ہونگی۔ حٰتی کہ چھوٹے ہوں یا بڑے اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب و

 بھی وارث ہوگا۔ البتہ کافر کی اوالد وارث نہ ہوگی۔( پیٹ میں زیر پرورش بچہ

یعنی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا دو تہائی دو سے زائد لڑکیوں کو دیئے جائیں گے اور اگر  ۴۔۱۱

کہ حدیث میں آتا صرف دو ہی لڑکیاں ہوں، تب بھی انہیں دو تہائی حصہ ہی دیا جائے گا۔ جیسا 

لڑکیاں تھیں۔ مگر سعد  ۴ہے۔ کہ سعد بن ربیع رضی ہللا عنہ احد میں شہید ہوگئے اور ان کی 

کے سارے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا تو نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ان دونوں 

( لفرائضترمذی، ابو داؤد ابن ماجہ، کتاب ا)لڑکیوں کو ان کے چچا سے دو تہائی مال دلوایا 

عالوہ ازیں سورہ نساء کے آخر میں بتالیا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو 

بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی دو تہائی حصہ ہے لہذا جب دو بہنیں دو تہائی مال کی وارث ہوں 

گی تو دو بیٹیاں بطریق اولٰی دو تہائی مال کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنوں سے زیادہ 

خالصہ ( فتح القدیر)ہونے کی صورت میں انہیں دو سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے 

مطلب یہ ہوا کہ دویا دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو دونوں صورتوں میں مال متروکہ سے دو تہائی 

 لڑکیوں کا حصہ ہوگا۔ باقی مال عصبہ میں تقسیم ہوگا۔ 

ان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت کہ مرنے والے کی ماں باپ کے حصے کی تین صورتیں بی ۲۔۱۱

اوالد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی دو 

تہائی مال اوالد پر تقسیم ہو جائے گا مرنے والے کی اگر صرف ایک بیٹی ہو تو نصف مال 

ٹا حصہ ماں کو اور ایک یعنی چھ حصوں میں سے تین حصے بیٹی کے ہونگے اور ایک چھ)

چھٹا حصہ باپ کو دینے کے بعد مذید ایک چھٹا حصہ باقی بچ جائے گا اس لئے بچنے واال یہ 

چھٹا حصہ بطور سربراہ باپ کے حصہ میں جائے گا۔ یعنی اس صورت میں باپ کو دو چھٹے 

 حصے ملیں گے۔ ایک باپ کی حیثیت سے اور دوسرے، سربراہ ہونے کی حیثیت سے۔ 

یاد رہے کہ پوتا پوتی بھی )یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اوالد نہیں ہے  ٤۔۱۱

جو ماں )اس صورت میں ماں کے لئے تیسرا حصہ اور باقی دو حصے ( اوالد میں شامل ہیں

باپ کو بطور عصبہ ملیں گے اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے ( کے حصے میں دو گنا ہیں
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عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی  والے مرد کی بیوی یا مرنے والی

نکال کر باقی ماندہ مال میں سے ماں کے لئے ( جس کی تفصیل آرہی ہے)یا شوہر کا حصہ 

 تیسرا حصہ اور باقی باپ کے لئے ہوگا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں۔ وہ  ٢۔۱۱

ے یعنی ایک ہی ماں باپ کی اوالد ہوں اور اگر اوالد بیٹا یا بیٹی اگر الگ باپ بھائی چاہے سگ

بن جائیں ( نقصان کا سبب)سے ہوں تو وراثت کے حقدار نہیں ہونگے۔ لیکن ماں کے لئے حجب 

کو چھ حصوں میں تبدیل کر ( تیسرے حصے)گے یعنی جب ایک سے زیادہ ہونگے تو مال کے 

باپ کے حصے میں چال جائے گا بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ( ۲/٦)دیں گے۔ باقی سارا مال 

ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک دو بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو دو 

سے زیادہ بھائیوں کا مذکور ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت 

 (تفسی ابن کثیر)رہے گا وہ سدس میں تبدہل نہیں ہوگا۔  میں مال میں ماں کا حصہ ثلث برقرار

اس لئے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو، بلکہ ہللا کے حکم کے مظابق  ٦۔۱۱

 جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، وہ ان کو دے دو۔
 

َّھُنَّ َوَلٌ  َّْم يَُكْن ل ُّْوِصْْيَ ِبھَآ َاْو َدْيٍن ۭوَ َولَُُكْ ِنْصُف َما تََرَك َاْزَواُجُُكْ ِاْن ل ا تََرْكَن ِمْنْۢ بَْعِد َوِصيٍَّة ي بُُع ِممَّ َّْم   ۚ فَِاْن ََكَن لَھُنَّ َوَلٌ فَلَُُكُ الرُّ ا تََرْكَُتْ ِاْن ل بُُع ِممَّ لَھُنَّ الرُّ

ا تََركْ  َُُّكْ َوَلٌ ۚ فَِاْن ََكَن لَُُكْ َوَلٌ فَلَھُنَّ الثُُّمُن ِممَّ ٓ اَ يَُكْن ل ََلٗ ُّْوَرُث َُكهََلً َاِو اْمَرَاةٌ وَّ ْنْۢ بَْعِد َوِصيٍَّة تُْوُصْوَن ِبھَآ َاْو َدْيٍن ۭ َوِاْن ََكَن َرُجٌل ي ِٰ َُتْ ِمٰ ُُ ٌخ َاْو ُاْخٌت فَِل

ََكُۗء ِِف الثُّلُِث ِمْنْۢ  ِِلَ فَھُْم ُْشَ ُدُس ۚ فَِاْن ََكنُْوٓا اَْكََثَ ِمْن ذه ِْنَُما السُّ ُ عَِلْْيٌ َحِلْْيٌ        َواِحٍد ِمٰ ِ ۭ َواّلٰله َن اّلٰله ُّْوّصه ِبھَآ َاْو َدْيٍن  غَْْيَ ُمَضاٰۗرٍ ۚ َوِصيًَّة ٰمِ   بَْعِد َوِصيٍَّة ي

01 ۭ 

تمہاری بیویاں جو چھوڑ مریں اور ان کی اوالد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا اگر ان کی اوالد ہو تو 

اس کی وصیت کی ( ۱)ہارے لئے چوتھائی حصہ ہے ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تم

تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ( ترکہ)ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئیں ہوں یا قرض کے بعد۔ اور جو 

ان کے لئے چوتھائی ہے اگر تمہاری اوالد نہ ہو اور اگر تمہاری اوالد ہو تو پھر انہیں تمہارے 

عد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی اس وصیت کے ب( ۴)ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا 

کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کاللہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو 

تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اگر ( ٤)اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو ( ۲)

اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور  (٢)اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں 

یہ مقرر کیا ہوا ہللا تعاٰلی کی ( ۷)جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو ( ٦)قرض کے بعد 

 طرف سے ہے اور ہللا تعاٰلی دانا ہے بردبار۔

اوالد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اوالد یعنی پوتے بھی اوالد کے حکم میں ہیں، اس  ۱۔۱۴

اس طرح مرنے والے شوہر کی اوالد ( فتح القدیر، ابن کثیر)کا اجماع ہے  پر امت کے علماء

خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے۔ اسی طرح مرنے 

 والی عورت کی اوالد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے یا پہلے کسی خاوند سے۔

چوتھا یا آٹھواں حصہ ملے گا اگر زیادہ ہونگی تب بھی بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے  ۴۔۱۴

یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک ایک کو چوتھائی یا آٹھواں حصہ نہیں ملے گا یہ بھی 

 ( فتح القدیر)ایک اجماعی مسئلہ ہے 

کاللہ سے مراد وہ میت ہے، جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا۔ یہ اکلیل سے مشتق ہے اکلیل ایسی  ۲۔۱۴

فتح القدیر )یز کو کہتے ہی جو کہ سر کو اس کے اطراف وجوانب سے وارث قرار پایا جائے چ

اور کہا جاتا ہے کہ کاللہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں تھک جانا۔ گویا اس ( و ابن کثیر

 شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسل ونسب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔ 
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بھائی ہیں جن کی ماں ایک اور باپ الگ الگ کیونکہ عینی اس سے مراد اخیافی بہن  ٤۔۱۴

بھائی بہن یا عالتی بہن بھائی کا حصہ میراث میں اس طرح نہیں ہے اور اس کا بیان اس سورت 

اور دراصل نسل کے لئے مرد و ( فتح القدیر)کے آخر میں آرہا ہے یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے 

َكِر ِمْثُل َحظِّ ااْلُنْ ) ۤ زن  کا قانون چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے ( 33:۔ النساء2( ثَیَْیِن لِلذَّ

لئے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لئے آخری آیت نساء میں ہر دو جگہ یہی قانون ہے البتہ 

صرف ماں کی اوالد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا اس لئے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ 

 ک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دیا جاتا ہے بہرحال ای

ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہونگے، نیز  ٢۔۱۴

ان میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ بال تفریق سب کو مساوی 

 حصہ ملے گا، مراد مرد ہو یا عورت۔

راث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم، می ٦۔۱۴

وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے جس سے معلوم ہوتا ہے ان 

دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے 

وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا لیکن ہللا تعاٰلی  قرضوں کی ادائیگی کی جائے گا اور

سے پہلے کیا حاالنکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ( قرض)نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین 

ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمت نہیں 

ھی وصول کر لیتے ہیں لیکن وصیت پر عمل دیتے ہیں نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی ب

کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل سے کام 

 (روح المعانی)لیتے ہیں اس لئے وصیت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہمیت واضح کردی گئی 

ا جائے یا کسی کا بایں طور پر وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کر دی ۷۔۱۴

حصہ گھٹا دیا جائے یا کسی کا حصہ بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے 

لئے کہہ دے کہ فالں شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے درآں حالیکہ کچھ بھی نہیں لیا ہو، 

نچانا گویا اقرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہ

 ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے۔ نیز ایسی وصیت بھی باطل ہے۔
 

يْ  ِِلِ نْھهُر خه ِتھَا اَْلَ رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ َ َوَرُسْوََلٗ يُْدِخِْلُ َجن ُِّطعِ اّلٰله ِ ۭ َوَمْن ي ِِلَ الَْفْوُز الَْعِظْْيُ       ِتِْلَ ُحُدْوُد اّلٰله  01َن ِفْيھَا ۭ َوذه

صلی ہللا علیہ )ی کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو ہللا تعاٰلی کی اور اس کے رسول یہ حدیں ہللا تعالٰ 

کی فرمانبرداری کرے گا اسے ہللا تعاٰلی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں ( وسلم

 بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
 

َ َوَرُسْوََلٗ  َّْع ُِّ اّلٰله هِْْيٌ    َوَمْن ي ا ِفْيھَا  ۠ َوََلٗ عََذاٌب مُّ    01َويََتَعدَّ ُحُدْوَدٗه يُْدِخِْلُ ََنًرا َخاِلً

کی نافرمانی کرے اور ( صلی ہللا علیہ وسلم)اور جو شخص ہللا تعاٰلی کی اور اس کے رسول 

اس کی مقرہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا 

 وں کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔ایس
 

نُُْكْ ۚ فَِاْن َشهُِدْوا فَ  ُُكْ فَاْستَْشهُِدْوا عَلَْْيِنَّ َاْربََعًة ِمٰ
ِٕ
َِٰساۗى ِتْْيَ الَْفاِحَشَة ِمْن ن ِّتْ ََّيْ

ٰه ُ لَھُنَّ َسِبْيًَل َوال َعَل اّلٰله ٰهىھُنَّ الَْمْوُت َاْو ََيْ      َاْمِسُكْوُھنَّ ِِف الُْبُيْوِت َحِٰته يََتَوف

01  

تمہاری عورتوں میں سے جو بےحیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو 

اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں 

 (۴)یا ہللا تعاٰلی ان کے لئے کوئی اور راستہ نکالے ( ۱)پوری کر دے 
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کی بدکاری کی سزا ہے جو ابتدائے اسالم میں، جب کہ زنا کی سزا یہ بدکار عورتوں  ۱۔۱٢

متعین نہیں ہوئی تھی، عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی ہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان 

میں ایک سے دس تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث اور 

مؤنث ہے، اس لئے معدود جو یہاں ( یعنی چار عدد)اربعہ عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر۔ یہاں 

ذکر نہیں کیا گیا اور محذوف ہے یقینا مذکر آئے گا اور وہ ہے رجال یعنی اربعۃ رجال جس سے 

یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لئے چار مرد گواہوں کا ہونا ضروری 

گئی ہے اسکے اثبات کے لئے گواہوں کی کڑی  ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی

شرط عائد کر دی گئی ہے یعنی چار مسلمان مرد عینی گواہ، اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات 

 ممکن نہیں ہوگا۔

اس راست سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی یعنی شادی شدہ زناکار  ۴۔۱٢

دہ بدکار مرد عورت کے لئے سو سو کوڑے کی مرد و عورت کے لئے رجم اور غیر شادی ش

 جس کی تفصیل سورة نور اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔)سزا 
 

َ ََكَن تَوَّ  ُذْوُھَما ۚ فَِاْن ًَتَِب َوَاْصلََحا فََاْعرُِضْوا َعِْنَُما  ِۭانَّ اّلٰله ِتيهِنھَا ِمنُُْكْ فَاه ِن ََّيْ ه ِحـْيًما      َواَّلَّ  01اًِب رَّ

اگر وہ توبہ اور اصالح کرلیں تو ( ۴)انہیں ایذا دو ( ۱)سے جو دو افراد ایسا کام کرلیں  تم میں

 ان سے منہ پھیر لو بیشک ہللا تعاٰلی توبہ قبول کرنے واال ہے اور رحم کرنے واال ہے۔

بعض نے اس میں اغالم بازی مراد لی ہے یعنی عمل لواطت۔ دو مردوں کا ہی آپس میں  ۱۔۱٦

اور بعض نے اسے باکرہ مرد و عورت مراد لیئے ہیں اور اس سے قبل کی آیت کو  بد فعلی کرنا

انہوں نے محصنات یعنی شادی کے ساتھ کیا ہے اور بعض نے اس تثنیہ کے صیغے سے مراد 

نے دوسرے مفہوم ( ابن جریر طبری)لیا ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ باکرہ ہوں یا شادی شدہ 

ترجیح دی ہے اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی صلی ہللا  کو( مرد و عورت)یعنی باکرہ 

علیہ وسلم کی بتالئی ہوئی سزا سزائے رجم سے اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورة نور 

 ( تفسیر طبری)میں بیان کردہ سو کوڑے کی سزا سے منسوخ قرار دی ہے۔ 

ے کچھ زدوکوب کر لینا۔ اب یہ منسوخ یعنی زبان سے زجر و توبیخ اور مالمت یا ہاتھ س ۴۔۱٦

 ہے، جیسا کہ گزرا۔
 

 
ِٕ
ى
ۗ هَاَةٍ ُُثَّ يَُتْوبُْوَن ِمْن قَرِيٍْب فَُاوله َء ِِبَ ْوۗ يَْن يَْعَملُْوَن السُّ ِ ِ ِلَّلَّ ََّما التَّْوبَُة عََٰل اّلٰله ُ عَِلــْيًما َحِكـْيًما     ِان ُ عَلَْيھِْم ۭ َوََكَن اّلٰله  01َك يَُتْوُب اّلٰله

ہللا تعاٰلی صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر 

جلد اس سے باز آجائیں اور توبہ کریں تو ہللا تعاٰلی بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے ہللا تعاٰلی 

 بڑے علم واال حکمت واال ہے۔ ْ
 

ْيَن يَْعَملُ  ِ ْيَن يَُمْوتُْوَن وَ َولَيَْسِت التَّْوبَُة ِلَّلَّ ِ ْ تُبُْت الْــ هَن َوََل اَّلَّ ِت ۚ َحِٰته ِاَذا َحَْضَ َاَحَدُھُم الَْمْوُت قَاَل ِاّٰنِ اه ـيِٰ َك َاْعَتْدََن لَھُْم عََذاًِب َاِلـــْيًما     ْوَن السَّ
ِٕ
ى
ۗ ُھْم ُكفَّاٌر ُۭاوله

01 

ان میں سے کسی کے پاس موت  ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب

اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر ( ۱)آجائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی 

 جائیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے، جس طرح کہ حدیث  ۱۔۱۲

 آیت میں گزر چکی ہے۔ ٢۰آتا ہے اس کی ضروری تفصیل آل عمران کی  میں بھی
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َِٰساَۗء َكْرًها  َۭوََل تَْعُضلُْوُھنَّ ِلَتْذَهُبْوا بِ  لُّ لَُُكْ َاْن تَرِثُوا الن َمنُْوا ََل َُيِ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ِتْْيَ ِبَفاِحَشٍة مُّ َّيه ْ ٓ َاْن َّيَّ تَيُْتُمْوُھنَّ ِاَلَّ ْوُھنَّ ِِبلَْمْعُرْوِف ۚ َبْعِض َمآ اه نٍَة  ۚ َوعَاِْشُ َبيِٰ

ا       ا َكِثْْيً ُ ِفْيِه َخْْيً َعَل اّلٰله ََيْ ا  وَّ ً ٓ َاْن تَْكَرُهْوا َشـْيــــــ  َه  01فَِاْن َكرِْھُتُمْوُھنَّ فََع

انہیں اس لئے ( ۱)تمہیں حالل نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو ! ایمان والو

ہاں یہ اور بات ( ۴)وک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو ر

ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوباش ( ۲)ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بےحیائی کریں 

رکھو گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور ہللا تعاٰلی اس 

 (٢)بھالئی کر دے۔ میں بہت 

اسالم سے قبل عورت پر ایک ظلم بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے  ۱۔۱٢

گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے 

اور خود اپنی مرضی سے، اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی 

اس کا نکاح کر دیتے، حتی کہ سوتیال بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت  بھتیجے سے

سے نکاح کر لیتا اور اگر چاہتے تو کسی اور جگہ نکاح نہ کرنے دیتے تھے۔ اور ساری عمر 

 یونہی رہنے پر مجبور ہوتی اسالم نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمایا۔

اگر خاوند کو پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارہ  ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ ۴۔۱٢

حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طالق نہ دیتا بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو 

کر حق مہر جو خاوند نے اسے دیا ہوتا، از خود واپس کر کے اس سے خالصی پانے کو ترجیح 

 دیتی، اسالم نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا۔

کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بدزبانی اور نافرمانی ہے ان دونوں صورتوں میں اجازت  ۲۔۱٢

دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا حق مہر واپس 

کرکے خلع کرانے پر مجبور ہو جائے، جیسا کہ خلع کی صورت میں حق مہر واپس لینے کا 

 مالحظہ ہو سورة بقرہ)ے حق دیا گیا ہ

 ( ۴۴٢آیت نمبر 

یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے، جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے اور  ٤۔۱٢

شوہر )احادیث میں بھی نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ مومن مرد 

پسند ہے تو اسکی  سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے( بیوی)مومنہ عورت )

دوسری عادت بھی پسندیدہ ہوگی، عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے 

کے لئے۔ عالوہ ازیں اس طرح یہ اسالم کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسالم نے مرد کو 

بہت طالق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختیار اسے دے دیا۔ یوں یہ اسالم کی ایک 

 بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے۔
 

ُخُذْوا ِمنُْه َشـيْ  ىھُنَّ ِقنَْطاًرا فَََل ًَتْ تَيَُْتْ ِاْحده اه ََكَن َزْوجٍ    وَّ ُ اْسِتْبَداَل َزْوجٍ مَّ ِبْينًا      َوِاْن َاَرْدُتُّ ِاثًْما مُّ ُخُذْونَٗه بُھَْتاًَن وَّ ا  ۭ َاًَتْ ً  11َٔـــ 

م ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں کسی کو تم نے خزانے کا اور اگر ت

کیا تم اسے ناحق اور کھال گناہ ہوتے ( ۱)خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو 

 ہوئے بھی لے لو گے تم اسے کیسے لے لو گے۔

ختی سے روک دیا گیا خود طالق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت س ۱۔۴۰

( بہتان)ہے، یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم 

 اور کھال گناہ ہے۔
 

ْيثَاقًا غَِلْيًظا      َاَخْذَن ِمنُُْكْ ٰمِ ُخُذْونَٗه َوقَْد َافْٰضه بَْعُضُُكْ ِاٰله بَْعٍض وَّ  10َوَكْيَف ًَتْ
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اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان ( ۱)ے کو مل چکے ہو حاالنکہ تم ایک دوسر

 ۔(۴)لے رکھا ہے 

کا مطلب ہم بستری ہے۔ جسے ہللا تعاٰلی نے کنایۃً بیان ' ایک دوسرے سے مل چکے ہو '  ۱۔۴۱

 فرمایا ہے 

مضبوط عہد پیماں سے مراد وہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ  ۴۔۴۱

 سے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔تم ا
 

َمْقتًا َۭوَساۗ  َّٗه ََكَن فَاِحَشًة وَّ َِٰساِۗء ِاَلَّ َما قَْد َسلََف ِۭان َن الن َِبُۗؤُُكْ ٰمِ    11َء َسِبْيًَل     َوََل تَْنِكُحْوا َما نََكَح اه

مگر جو گزر ( ۱)کاح کیا ہے اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے ن

 چکا ہے یہ بےحیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔

نکاح کر ( یعنی سوتیلی ماں سے)زمانہ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے  ۱۔۴۴

لیتے تھے، اس سے روکا جا رہا ہے، کہ یہ بہت بےحیائی کا کام ہے اسالم ایسی عورت سے 

کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طالق نکاح 

دے دی۔ حضرت ابن عباس رضی ہللا سے بھی یہ بات مروی ہے اور علماء اسی کے قائل ہیں 

 (تفسیر طبری)
 

لهُتُُكْ  ُتُُكْ َوخه تُُُكْ َوَُعٰه ھهُتُُكْ َوبَنهُتُُكْ َوَاَخوه ھهُت نِ  ُحٰرَِمْت عَلَْيُُكْ ُامَّ َضاعَِة َوُامَّ َن الرَّ تُُُكْ ٰمِ ٓ َاْرَضْعنَُُكْ َوَاَخوه ِّتْ
ٰه ھهُتُُكُ ال ُبُُكُ َوبَنهُت اَْلَخِ َوبَنهُت اَْلُْخِت َوُامَّ

ِٕ
ُُكْ َوَرَِبۗى

ِٕ
َساۗى

 ُ َّْم تَُكْون نَّ  ۡ فَِاْن ل ِّتْ َدَخلَُْتْ ِّبِ
ٰه ُُكُ ال
ِٕ
ْن ِنَٰساۗى ِّتْ ِِفْ ُحُجْوِرُُكْ ِمٰ

ٰه مَ ال يَْن ِمْن َاْصََلِبُُكْ   َوَاْن َّتْ ِ ُُكُ اَّلَّ
ِٕ
ُل َابْنَاۗى
ِٕ
َِ عَلَْيُُكْ ۡ َوَحََلۗى نَّ فَََل ُجنَا ُعْوا بَْْيَ اَْلُْختَْْيِ ْوا َدَخلَُْتْ ِّبِ

ِحـْيًما       َ ََكَن غَُفْوًرا رَّ    11ِاَلَّ َما قَْد َسلََف ِۭانَّ اّلٰله

ہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری تم پر تم( ۱)حرام کی گئی ہیں 

پھوپھیاں اور تمہاری خاالئیں اور بھائی کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ 

پالیا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں 

عورتوں سے جن سے تم دخول کرچکے ہو ہاں اگر تم نے  جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری ان

ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں 

 کا جمع کرنا۔ ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً ہللا تعاٰلی بخشنے واالمہربان ہے۔

ان کی تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ ان میں سات جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے  ۱۔۴۲

محرمات نسبی، اور سات رضاعی اور چار سسرالی بھی ہیں۔ ان کے عالوہ حدیث رسول سے 

ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 

ئیں بھتیجی اور بھانجی ہیں اور سات نسبی محرمات میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خاال

سات رضاعی محرمات میں رضاعی مائیں، رضاعی بیٹیاں، رضاعی بہنیں، رضاعی پھوپھیاں، 

رضاعی خاالئیں رضاعی بھتیجیاں اور رضاعی بھانجیاں اور سسرالی محرمات میں ساس، 

ان کے  ، بہو اور دو سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے(مدخولہ بیوی کے پہلے خاوند کی لڑکیاں)

اور حدیث کے مطابق بیوی ( جس کا ذکر اس سے پہلی آیات میں ہے)عالوہ باب کی منکوحہ 

جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی 

میں ماؤں کی مائیں ( مائیں)بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے محرمات نسبی کی تفصیل امھات 

شامل ہیں بنات ( دادیاں، پردادیاں اور ان سے آگے تک)دادیاں اور باپ کی مائیں  ان کی( نانیاں)

شامل ہیں زنا سے پیدا ( نیچے تک)میں پوتیاں نواسیاں اور پوتیوں، نواسیوں کی بیٹیاں ( بیٹیاں)

ہونے والی لڑکی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں اس میں اختالف ہے ائمہ ثالثہ اسے بیٹی میں شامل 

یں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں البتہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت کرتے ہ

ُ فِْيٓ اَْواَلِدُكمْ )شرعی نہیں ہے پس جس طرح  ہللا تعاٰلی تمہیں اوالد ( )33:۔ النساء2( یُْوِصْیُكُم ہللٰاٰ



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 173 

ہیں اسی میں داخل نہیں اور باالجماع وہ وارث ن( میں مال متروکہ تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے

عینی ہوں یا اخیافی و ( بہنیں)اخوات ( ابن کثیر)طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں۔ وہللا اعلم 

اس میں باپ کی سب مذکر اصول یعنی نانا، دادا کی تینوں قسموں کی ( پھوپھیاں)عالتی، عمات 

کی تینوں  (یعنی نانی دادی)اس میں ماں کی سب مؤنث اصول ( خالئیں)بہنیں شامل ہیں۔ خاالت 

قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں، اس میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اوالد بواسطہ اور 

شامل ہیں۔ بھانجیاں اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اوالد بواسطہ ( یا صلبی و فرعی)بالواسطہ 

دودھ رضاعی ماں، جس کا :شامل ہیں۔ قسم دوم، محرمات رضاعیہ( و بالواسطہ یاصلبی و فرعی

کے اندر پیا ہو۔ رضاعی بہن، وہ عورت جسے تمہاری ( یعنی ڈھائی سال)تم نے مدت رضاعت 

حقیقی یا رضاعی ماں نے دودھ پالیا، تمہارے ساتھ پالیا یا تم سے پہلے یا بعد میں تمہارے اور 

بہن بھائیوں کے ساتھ پالیا۔ یا جس عورت کی حقیقی ماں نے تمہیں دودھ پالیا،چاہے مختلف 

قات میں پالیا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام او

ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضاعی ماں بننے والی عورت کی نسبی و رضاعی اوالد 

دودھ پینے والے بچے کی بہن بھائی، اس عورت کا شوہر اس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں اس 

کی بہنیں خاالئیں اور اس عورت کے جیٹھ، دیور اس کے رضاعی کی پھوپھیاں اس عورت 

چچا، تایا بن جائیں گے اور اس دودھ پینے والے بچے کی نسبی بہن بھائی وغیرہ اس گھرانہ پر 

اس )بیوی کی ماں یعنی ساس :رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہونگے۔ قسم سوم سسرالی محرمات

ر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ، اگ(میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے

سے نکاح حرام ہوگا۔ التبہ کسی عورت سے ( ساس)ہی طالق دے دی ہو تب بھی اس کی ماں 

نکاح کر کے اسے بغیر مباشرت کے طالق دے دی ہو تو اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز 

مت مشروط ہے۔ یعنی اس بیوی کے پہلے خاوند سے لڑکی۔ اسکی حر:ربیبۃ( فتح القدیر)ہوگا۔ 

کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہوگی تو ربیبہ سے نکاح حرام بصورت دیگر حالل ہوگا۔ 

یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ( وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں)فی حجورکم 

۔ تب ہے بطور شرط کے نہیں ہے اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی

ہے فعیلۃ کے وزن ( اترنا)بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ حالئل یہ حلیلۃ کی جمع ہے یہ حل یحل 

خاوند کے ( جائے قیام)پر بمعنی فاعلۃ ہے۔ بیوی کو حلیلہ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کا محل 

رتی ہے، ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی جہاں خاوند اترتا یا قیام کرتا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام ک

بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہیں یعنی انکی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا، اسی طرح 

( تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویوں)رضاعی اوالد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے، من اصالبکم 

کی قید سے یہ واضح ہوگیا کہ لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے، دو بہنیں 

ان سے بیک وقت نکاح حرام ہے البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طالق ( ہوں یا نسبی رضاعی)

کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح چاربیویوں 

میں سے ایک کو طالق دینے سے پانچویں نکاح کی اجازت نہیں جب تک طالق یافتہ عورت 

زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ اس میں اہل علم کا : عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ ملحوظہ

ختالف ہے اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس 

بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی اسی طرح اگر اپنی بیوی کی ماں 

لے گا تو اسکی بیوی اس پر زنا کر( جو دوسرے خاوند سے ہو)سے یا اسکی بیٹی سے ( ساس)

احناف اور دیگر بعض علماء کی رائے ( دالئل کے لئے دیکھئے، فتح القدیر)حرام نہیں ہوگی 

 میں زنا کاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔
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ِ  عَلَْيُُكْ  َب اّلٰله َِٰساِۗء ِاَلَّ َماَملََكْت َايَْمانُُُكْ ۚ ِكته الُْمْحَصنهُت ِمَن الن َتمْ  ۚوَّ ِفِحْْيَ ۭ فَـَما اس ْ ْحِصِنْْيَ غَْْيَ ُمسه ْمَواِلُُكْ مُّ ِلُُكْ َاْن تَبْتَُغْوا ِِبَ ا َوَراَۗء ذه َتْعَُتْ ِبٖه  َوُاِحلَّ لَُُكْ مَّ

َضْيَُتْ ِبٖه ِمْنْۢ بَْعِد  َِ عَلَْيُُكْ ِفْيَما تَره تُْوُھنَّ ُاُجْوَرُھنَّ فَرِيَْضًة  ۭ َوََل ُجنَا َ ََكَن عَِلــْيًما َحِكـْيًما      ِمنْھُنَّ فَاه  11الَْفرِيَْضِة ۭ ِانَّ اّلٰله

ہللا تعاٰلی نے ( ۱)اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آجائیں 

احکام تم پر فرض کر دئیے ہیں، ان عورتوں کے سواء اور عورتیں تمہارے لئے حالل کی گئیں 

ے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لئے نہ کہ شہوت کہ اپنے مال کے مہر س

اور ( ۲)اس لئے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو ( ۴)رانی کے لئے 

( ٤)مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو تم پر کوئی گناہ نہیں 

 واال ہے۔ بیشک ہللا تعاٰلی علم واال حکمت

۔ پاکدامنی۔ ۲' ۔ آزادی۴' ۔ شادی۱قرآن کریم میں احصان چار معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ ۱۔۴٤

۔ پاکدامن عورتیں ۴۔ شادی شدہ عورتیں ۱اس اعتبار سے محصنات کے چار مطلب ہیں ' ۔ اسالم٤

آتا ہے  ۔ مسلمان عورتیں۔ یہاں پہال معنی مراد ہے اس کے شان نزول میں٤۔ آزاد عورتیں اور ۲

جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آگئیں تو مسلمانوں نے ان 

سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں صحابہ کرام نے نبی 

جس سے یہ معلوم ہوا کہ ( ابن کثیر)صلی ہللا علیہ وسلم سے پوچھا جس میں یہ آیت نازل ہوئی 

میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں شادی شدہ ہونے  جنگ

کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے البتہ استبرائے رحم ضروری ہے۔ یعنی ایک حیض 

آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔ لونڈی کا 

ریم کے وقت غالم اور لونڈیاں کا سلسلہ عام تھا جسے قرآن نے بند نہیں کیا نزول قرآن ک: مسئلہ

البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غالموں اور لونڈیوں کو 

زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں تاکہ غالمی کی حوصلہ شکنی ہو اس کے دو ذریعے تھے 

ایسے چلے آرہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فروخت  ایک تو بعض خاندان صدیوں سے

کردییے جاتے تھے یہی خریدے ہوئے مرد اور عورت غالم اور لونڈی کہالتے تھے مالک کو 

کا حق حاصل ہوتا تھا دوسرا ذریعہ جنگ میں ( فائدہ اٹھانے)ان سے ہر طرح کے استمتاع 

میں تقسیم کردیا جاتا تھا اور وہ ان  قیدیوں واال تھا کہ کافروں کے قیدی عورتوں کو مسلمانوں

کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں قیدیوں کے لیے یہ بہترین حل تھا کیونکہ اگر انہیں 

معاشرے میں یونہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فساد پیدا ہوتا۔ 

ں غالمی کی حقیقت از موالنا سعید تفصیل کے لیے مالحظہ ہو کتاب الرق فی االسالم، اسالم می)

بہرحال مسلمان شادی شدہ عورتیں تو ویسے ہی حرام ہیں تاہم کافر عورتیں ( احمد اکبر آبادی

بھی حرام ہی ہیں اال یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آجائیں اس صورت میں استبراء رحم کے 

 بعد وہ ان کے لیے حالل ہیں۔

ی اور حدیثی کے عالوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز یعنی مذکورہ محرکات قرآن ۴۔۴٤

ہے بشرطیکہ چار چیزیں اس میں ہوں اول یہ کہ طلب کرو یعنی دونوں طرف سے ایجاب و 

میں النا ( دایمی قبضے)قبول ہو دوسری یہ مہر ادا کرنا قبول کرو۔ تیسری ان کی شادی کی قید 

میں یا اس متعہ میں ہوتا ہے جو شیعہ جیسے زنا )مقصود ہو صرف شہوت رانی غرض نہ ہو 

میں رائج ہے یعنی جنسی خواہش کی تسکیں کے لئے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح چوتھی یہ 

کہ چھپی یاری نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو یہ چاروں شرطیں اس آیت سے 

روجہ حاللہ کا بھی ناجائز مستفاد ہیں اس سے جہاں شیعوں کے متعہ کا بطالن ہوتا ہے وہیں م
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ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کر کے دائمی قید میں النا نہیں 

 ہوتا، بلکہ عرفایہ صرف ایک رات کے لئے مقرر اور معمود ذہنی ہے۔

یہ اس امر کی تاکید ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح شرعی احکام کے ذریعے سے کرو  ۲۔۴٤ 

اس میں آپس کی رضامندی سے مہر میں  ٤۔۴٤ں ان کا مقرر کردہ مہر ضرور ادا کرو۔ تو انہی

کے لفظ سے شیعہ حضرات نکاح متعہ کا " استمتاع: "کمی بیشی کرنے کا اختیار ہے۔ ملحوظہ

اثبات کرتے ہیں حاالنکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت ومباشرت کا استمتاع ہے جیسا کہ 

بتہ متعہ ابتدائے اسالم میں جائز رہا ہے اور اس کا جواز اس آیت کی بنیاد ہم نے بیان کیا ہے۔ ال

پر نہیں تھا بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسالم سے قبل چال آرہا تھا۔ پھر نبی صلی ہللا علیہ 

 وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں اسے قیامت تک حرام کردیا۔

 
َتِطْع ِمنُُْكْ َطْوًَل  َّْم يَس ْ ُ َوَمْن ل ِتُُكُ الُْمْؤِمنهِت  ۭ َواّلٰله ْن فَتَيه ا َملََكْت َايَْمانُُُكْ ِمٰ َّْنِكَح الُْمْحَصنهِت الُْمْؤِمنهِت فَِمْن مَّ ْنْۢ بَْعٍض ۚ   َاْن ي َاعََْلُ ِبـِايَْماِنُُكْ ۭ بَْعُضُُكْ ِمٰ

تُْوُھنَّ ُاُجْوَرُھنَّ ِِبلَْمعْ  ْذِن َاْھِلهِنَّ َواه ِت َاْخَداٍن ۚ فَِاَذآ ُاْحِصنَّ فَِاْن َاتَْْيَ ِبَفاِحَشٍة فََعلَْْيِنَّ فَاْنِكُحْوُھنَّ ِِبِ ََل ُمتَِّخذه ٍت وَّ ِفحه  ِنْصُف َما ُرْوِف ُمْحَصنهٍت غَْْيَ ُمسه

َُُّكْ ۭ  ْوا َخْْيٌ ل ِِلَ ِلَمْن َخَِشَ الَْعنََت ِمنُُْكْ ۭ َوَاْن تَْصَِبُ ِحْْيٌ      عََٰل الُْمْحَصنهِت ِمَن الَْعَذاِب ۭ ذه ُ غَُفْوٌر رَّ    11َواّلٰله

اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت 

نہ ہو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو ہللا تمہارے اعمال کو بخوبی 

مالکوں کی اجازت سے ان سے  جاننے واال ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو اس لئے ان کے

اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو، وہ پاک دامن ہوں نہ کہ اعالنیہ ( ۱)نکاح کر لو 

بدکاری کرنے والیاں، پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بےحیائی کا کام کریں تو 

یزوں سے نکاح کا یہ حکم تم کن( ۴)انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے 

میں سے ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا بہت 

 ۔(۲)بہتر ہے اور ہللا تعاٰلی بڑا بخشنے واال اور بڑی رحمت واال ہے 

ح اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے لونڈی کا کسی جگہ نکا ۱۔۴٢

اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح غالم بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر 

 کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔

کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ( ٢۰)کے بجائے نصف یعنی ( ۱۰۰)یعنی لونڈیوں کو  ۴۔۴٢

ی شدہ کو ان کے لئے سزائے رجم نہیں ہے، کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی اور غیرشاد

 تعزیری سزا ہو گی۔

یعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لئے ہے جو جوانی کے جذبات پر  ۲۔۴٢

رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتال ہونے کا اندیشہ ہو اگر ایسا ' کنٹرول

ت سے شادی اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عور

 کے قابل نہ ہو جائے

 
ُ عَلِ  ْيَن ِمْن قَْبِلُُكْ َويَُتْوَب عَلَْيُُكْ  ۭ َواّلٰله ِ َ لَُُكْ َوَُّيِْديَُُكْ ُسَُنَ اَّلَّ ُ ِلُيـَبْٰيِ  11ْْيٌ َحِكْْيٌ      يُرِيُْد اّلٰله

کے  ہللا تعاٰلی چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے

لوگوں کی راہ پر چالئے اور تمہاری توبہ قبول کرے اور ہللا تعاٰلی جاننے واال حکمت ( نیک)

 واال ہے۔

 
ِت َاْن تَِمْيلُْوا َمْيًَل َعظِ  هَوه َِّبُعْوَن الشَّ ْيَن يَت ِ َُّتْوَب عَلَْيُُكْ  ۣ َويُرِيُْد اَّلَّ ُ يُرِيُْد َاْن ي  11ْيًما      َواّلٰله

کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں  اور ہللا چاہتا ہے

 (۱)کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔
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 اَْن تمیلوا یعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ۔ ۱۔۴۷

 
نَْساُن َضِعْيًفا       فَِٰف َعْنُُكْ ۚ َوُخِلَق اَْلِ َ ُ َاْن ُيُّ  11يُرِيُْد اّلٰله

 ۔(۱)ے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے ہللا چاہتا ہے کہ تم س

اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتال ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے  ۱۔۴۲

ہللا تعاٰلی نے ممکن آسانیاں اسے لئے فراہم کی ہیں انہیں میں سے لونڈیوں سے شادی کی 

الیا ہے یعنی عورت کے بارے میں اجازت ہے بعض نے اس ضعف کا تعلق عورتوں سے بت

کمزور ہے اسی لئے عورتیں بھی باوجود نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسا 

 لیتی ہیں۔

 
ٓ َاْن تَُكْوَن ِّتَاَرًة َعْن  ُُكُْوٓا َاْمَوالَُُكْ بَيْنَُُكْ ِِبلَْباِطِل ِاَلَّ َمنُْوا ََل ًَتْ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ َ ََكَن ِبُُكْ َرِحْيًما       تََراٍض َّيه نُُْكْ  َۣوََل تَْقُتلُْوٓا َانُْفَسُُكْ ِۭانَّ اّلٰله  11ِمٰ

مگر یہ کہ تمہاری آپس کی ( ۱)اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ ! اے ایمان والو

پر  یقیناً ہللا تعاٰلی تم( ۲)اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو ( ۴)رضامندی سے ہو خرید وفروخت 

 نہایت مہربان ہے۔

بِاْلبَاِطِل میں دھوکا، فریب، جعل سازی، مالوٹ کے عالوہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن  ۱۔۴٢

سے شریعت نے منع کیا ہے اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں 

، فلموں کا بنانا اور شامل ہے مثالً بال ضرورت فوٹو گرافی، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو

 بیچنا وغیرہ مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔

اس کے لئے بھی شرط ہے کہ یہ لین دین حالل اشیاء کا ہو حرام اشیاء کا کاروبار باہمی  ۴۔۴٢

رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ عالوہ ازیں رضامندی میں خیار مجلس کا مسئلہ بھی 

 دا نہ ہوں سودا فسخ کرنے کا اختیار رہے گا۔ آجاتا ہے کہ جب تک ایک دوسرے سے ج

اس سے مراد خود کشی بھی ہو سکتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے اور ارتکاب معصیت بھی  ۲۔۴٢

جو ہالکت کا باعث ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح 

 کیا۔ ہے۔ اس لئے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل

 
ا       ِ يَِسْْيً ِِلَ عََٰل اّلٰله ُظلًْما  فََسْوَف نُْصِلْيِه ََنًرا  َۭوََكَن ذه ِِلَ عُْدَواًَن وَّ َّْفَعْل ذه  11َوَمْن ي

تو عنقریب ہم اس کو آگ میں ( ۱)سرکشی اور ظلم سے کرے گا ( نافرمانیاں)اور جو شخص یہ 

 داخل کریں گے۔ اور یہ ہللا پر آسان ہے۔

 عنی منہیات کا ارتکاب، جانتے بوجھتے، ظلم وتعدی سے کرے گا۔ی ۱۔۲۰

 
ْدَخًَل َكرِيًْما     ِتُُكْ َونُْدِخْلُُكْ مُّ اه يِٰ َر َما تُِْنَْوَن َعْنُه نَُكفِْٰر َعْنُُكْ س َ

ِٕ
َتِنُبْوا َكَباۗى  10  ِاْن َّتْ

ہم تمہارے  تو( ۱)اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے 

 چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔

کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختالف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے،  ۱۔۲۱

بعض کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے، بعض 

ے ہللا نے یا اس کے رسول صلی ہللا علیہ وسلم نے بطور تحریم کے کہتے ہیں ہر وہ کام جس س

روکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جائے تو 

کبیرہ ہے۔ یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہوں مثالً شرک، حقوق والدین، 

، تو ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ سورہ نجم میں جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرے گا

سے ( بے حیائی کے کاموں)بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش 
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اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے لئے ضروی قرار دیا گیا ہے عالوہ ازیں صغیرہ 

وں کو کبائر بنا دیتی ہے اسی طرح اجتناب کبائر گناہوں پر اصرار ومداومت بھی صغیرہ گناہ

کے ساتھ احکام و فرائض اسالم کی پابندی اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے 

صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم اجمعین نے شریعت کے مزاج کو سمجھ لیا تھا اس لئے انہوں نے 

ت و رحمت الہی کے یقینی حصول کے لئے صرف وعدہ مغفرت پر ہی تکیہ نہیں کیا بلکہ مغفر

مزکورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا جب کہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے لیکن ہمارے قلب 

 امیدوں اور آرزووں سے معمور ہیں

 
ا اْكتَ  مَّ ُ ِبٖه بَْعَضُُكْ عَٰله بَْعٍض ۭ ِللٰرَِجاِل نَِصيٌْب ِمٰ َل اّلٰله ِٰ َوََل تََتَمنَّْوا َما فَضَّ ُُ َ ََكَن ِب َ ِمْن فَْضِِلٖ ۭ ِانَّ اّلٰله لُوا اّلٰله ا اْكتَـَسَْبَ ۭ َوْسَٔـــ  مَّ ُبْوا  ۭ َوِللنَِٰساِۗء نَِصيٌْب ٰمِ  ـس َ

ٍء عَِلـــْيًما        11ََشْ

اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث ہللا تعاٰلی نے تم سے بعض کو بعض پر برزگی دی 

صہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے ان میں سے ہے، مردوں کا اس میں سے ح

یقیناً ہللا ہرچیز کا جاننے ( ۱)حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور ہللا تعاٰلی سے اس کا فضل مانگو 

 واال ہے۔

اس کی شان نزول میں بتالیا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی ہللا عنہ نے عرض کیا مرد  ۱۔۲۴

اور شہادت پاتے ہیں۔ ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم جہاد میں حصہ لیتے ہیں 

ہیں۔ ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے، اس پر آیت نازل ہوئی، ہللا تعاٰلی کے اس فرمان 

کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو ہللا تعاٰلی نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت اور ارادہ کے 

اد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنی

حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لئے خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ 

صالحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہئے۔ البتہ ہللا کی اطاعت اور نیکی کے کاموں 

و کچھ کمائیں گی، مردوں کی طرح ان کا میں خوب حصہ لینا چاہیے اور اس میدان میں وہ ج

پورا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ عالوہ ازیں ہللا تعاٰلی سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے 

کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد، صالحیت اور قوت کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا 

ہ اس کے فضل سے کسب و ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ البت

 محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

 
تُْوُھْم  ْيَن َعَقَدْت َايَْمانُُُكْ فَاه ِ ِن َواَْلَقَْربُْوَن َۭواَّلَّ ا تََرَك الَْواِله ٍٰ َجَعلْنَا َمَواِلَ ِممَّ ُُ ٍء َشهِْيدً َوِل َ ََكَن عَٰله ُكِٰ ََشْ   11ا     نَِصْيَبھُْم ۭ ِانَّ اّلٰله

ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لئے مقرر کر دئیے 

حقیقتاً ہللا تعاٰلی ( ۴)جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو ( ۱)ہیں 

 ہرچیز پر حاضر ہے۔

آزاد کردہ غالم، چچازاد، َمَوالِْی، مولٰی کی جمع ہے مولٰی کے کئی معنی ہیں دوست،  ۱۔۲۲

پڑوسی، لیکن یہاں اس سے مراد ورثاء ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ 

 جائیں گے، اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہونگے۔

اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختالف ہے۔ ابن جریر  ۴۔۲۲ 

سے مراد وہ حلف اور ( معاہدہ)مانتے ہیں اور اَْیَمانُُکْم ( محکم)رہ اسے غیر منسوخطبری وغی

معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے لئے اسالم سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے 

سے مراد اسی حلف اور ( حصہ)درمیان ہوا اور اسالم کے بعد بھی وہ چال آرہا تھا۔ نصیبھم 

دی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے معاہدے کی پابن

نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ کیونکہ اَْیَمانُُکْم سے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد 
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ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ اس میں ایک مہاجر، 

ہ داروں کی بجائے، وارث ہوتا تھا، لیکن یہ چونکہ ایک انصاری کے مال کا اس کے رشت

ِ )عارضی انتظام تھا، اس لیے پھر 
۔ 11( َواُولُوا ااْلَْرَحاِم بَْعُضھُْم اَْوٰلى بِبَْعٍض فِْي ِكٰتِب ہللٰاٰ

رشتے دار ہللا کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، نازل فرما ( 8:االحزاب

سے مراد دوستی و محبت اور ایک " فاتوھم نصیبھم"ا گیا ہے۔ اب کر اسے منسوخ کر دی

دوسرے کی مدد ہے اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ مواالت عقد، 

مواالت حلف یا مواالت اخوت میں اب وراثت کا تصور نہیں ہوگا اہل علم کے ایک گروہ نے اس 

کم ایک الوارث ہے۔ اور ایک دوسرے  سے مراد ایسے شخصوں کو لیا جن میں سے کم از

شخص سے یہ طے کرتا ہے کہ میں تمہارا مولی ہوں۔ اگر کوئی جنایت کروں تو میری مدد کرنا 

اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس الوارث کی وفات کے بعد اس کا مال مزکورہ 

ہل علم نے اس آیت کا شخص لے گا۔ بشرطیکہ واقعتا اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دوسرے ا

سے مراد ( 11:۔ النساء2"َوالَِّذْیَن َعقََدْت اَْیَمانُُكْم ۘ  "ایک اور معنی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 

بیوی اور شوہر ہیں اور اس کا عطف االقربون پر ہے۔ معنی یہ ہیں کہ ماں باپ نے قرابت 

ا ہے یعنی شوہر یا بیوی انہوں نے داروں نے اور جن کو تمہارا عہد و پیمان آپس میں باندھ چک

جو کچھ میراث میں چھوڑا اس کے حقدار یعنی حصے دار ہم نے مقرر کر دیئے ہیں۔ لہذا ان 

حقداروں کو ان کے حصے دے دو گویا پیچھے آیات میراث میں تفصیال جو حصے بیان کیے 

 گئے تھے یہاں اجماال ان کی ادائیگی کی مزید تاکید کی گئی ہے۔

 
ِبَمآ َانَْفُقْوا ِمْن َاْمَواِلهِْم ۭ فَ َالٰرِجَ  ُ بَْعَضھُْم عَٰله بَْعٍض وَّ َل اّلٰله َِٰساِۗء ِبَما فَضَّ ُمْوَن عََٰل الن ِّتْ ََّتَافُْوَن اُل قَٰوه

ٰه ُ  ۭ َوال ِٰلَْغْيِب ِبَما َحِفظَ اّلٰله ٌت ل ِفظه ِنتهٌت حه ُت قه ِلحه الٰصه

َ ََكَن عَِليًّا  نُُشْوَزُھنَّ فَِعُظْوُھنَّ َواْْهُُرْوُھنَّ  ا     ِِف الَْمَضاِجعِ َواْْضِبُْوُھنَّ ۚ فَِاْن َاَطْعنَُُكْ فَََل تَْبُغْوا عَلَْْيِنَّ َسِبْيًَل  ِۭانَّ اّلٰله  11َكِبْْيً

مرد عورت پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ ہللا تعاٰلی نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور 

پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم ( ۱)کئے ہیں  اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ

موجودگی میں یہ حفاظت اٰلہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور 

بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار 

بیشک ہللا تعاٰلی بڑی ( ۴)ان پر راستہ تالش نہ کرو  کی سزا دو پھر اگر وہ تابعداری کریں تو

 بلندی اور بڑائی واال ہے۔

اس میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں، ایک مردانہ قوت و  ۱۔۲٤

دماغی صالحیت ہے جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے 

و بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور جس کا مکلف شریعت نے مرد ک

مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جنہیں اسالم نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے 

تحفظ کے لئے ضروری قرار دیا، عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا۔ عورت کی 

صحیح بخاری سربراہی کے خالف قرآن کریم کی یہ نص قطعی بلکل واضح ہے جس کی تائید 

وہ قوم ہرگز ' کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ جس میں نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

 فالح یاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیئے۔

نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لئے سب سے پہلے وعظ و نصیحت  ۴۔۲٤ 

ن سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہے جو سمجھدار عورت کے کا نمبر ہے دوسرے نمبر پر ا

لئے بہت بڑی تنبہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے۔ لیکن یہ مار 

وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وطیرہ ہے۔ ہللا تعاٰلی اور اسکے رسول صلی 

مرد کو نہیں دی۔ اگر وہ اصالح کرلے تو پھر راستہ ہللا علیہ وسلم نے اس ظلم کی اجازت کسی 

تالش نہ کرو یعنی مار پیٹ نہ کرو تنگ نہ کرو، یا طالق نہ دو، گویا طالق بلکل آخری مرحلہ 
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ہے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے۔ لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے 

طالق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی  استعمال کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات میں فوراً 

 برباد کرتے ہیں، عورت کی بھی اور بچے ہوں تو ان کی بھی۔
 

ْن َاْھِلھَا ۚ ِاْن يُّرِيَْدآ ِاْصََلحً  ْن َاْھِِلٖ َوَحَْكًا ِمٰ َما فَابَْعثُْوا َحَْكًا ِمٰ ُ بَيَِْنَُما  ۭ اِ َوِاْن ِخْفَُتْ ِشَقاَق بَيِِْنِ ِق اّلٰله ِٰ َُّوف ا     ا ي َ ََكَن عَِلــْيًما َخِبْْيً  11نَّ اّلٰله

اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور 

اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو ہللا ( ۱)ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو 

 ال اور پوری خبر واال ہے۔دونوں میں مالپ کرا دے گا یقیناً پورے علم وا

گھر کے اندر مزکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے اور اس ۱۔۲۲

اگر مخلص ہوں گے تو یقینا ان کی سعی اصالح ( فیصلہ کرنے والے)کی بابت کہا کہ حکمین 

الق کا اختیار کامیاب ہوگی۔ تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین کو تفریق بین الزوجین یعنی ط

ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختالف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے 

کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علماء اس ( جدائی کے لیے وکیل بنانا)توکیل بالفرقہ 

تفصیل کے لیے مالحظہ ہو تفسیر طبری، فتح القدیر، تفسیر ابن )کے بغیر اس کے قائل ہیں 

 (ثیرک
 

ي َوا مه ِبِذي الُْقْرٰبه َوالَْيته ْيِن ِاْحَساًَن وَّ ِِبلَْواِلَ ا وَّ ً َ َوََل تُّْشُِكْوا ِبٖه َشـْيــــــ  اِحِب ِِبلَْجـْنِْۢب َواْبِن َواْعُبُدوا اّلٰله ِكْْيِ َوالَْجاِر ِذي الُْقْرٰبه َوالَْجاِر الُْجُنِب َوالصَّ لَْمسه

ِبْيِل   َوَما َملََكْت اَ  ا     السَّ ــْوَرَۨ ُٰ ــَتاًَل فَ ْٰ بُّ َمْن ََكَن ُم َ ََل ُُيِ    11يَْمانُُُكْ ۭ ِانَّ اّلٰله

اور ہللا تعاٰلی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ 

سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار 

اور راہ کے مسافر سے ( ۴)اور پہلو کے ساتھی سے ( ۱)ے اور اجنبی ہمسائے سے ہمسایہ س

یقیناً ہللا تعاٰلی تکبر کرنے والے ( ۲( )غالم، کنیز)اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں 

 (٤)اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔

ا ہے۔ جس کے معنی ایسا الجار، الجنب، قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں استعمال ہو۱۔۲٦

پڑوسی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے بہ حیثیت پڑوسی کے حسن و 

سلوک کیا جائے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، جس طرح کہ حدیث میں بھی اس کی بڑی تاکید 

 کی گئی ہے۔

کی امید پر  اس سے مراد رفیق سفر، شریک کار، بیوی اور وہ شخص ہے جو فائدے ۴۔۲٦ 

کسی کی قربت و ہم نشینی اختیار کرے بلکہ اسکی تعریف میں وہ لوگ بھی آسکتے ہیں جنہیں 

کے لئے یا کسی کاروباری سلسلہ میں آپ کے ( کوئی کام سیکھنے)تحصیل علم، تعلم صناعت 

 (فتح القدیر)پاس بیٹھنے کا موقع ملے 

زم اور نوکر چاکر بھی آجاتے ہیں۔ اس میں گھر، دکان اور کارخانوں، ملوں کے مال ۲۔۲٦ 

 غالموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید حدیث میں آئی ہے۔ 

فخر و غرور اور تکبر ہللا تعاٰلی کو سخت ناپسند ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے  ٤۔۲٦

وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر "کہ 

یہاں کبر کی بطور ( ٢۱صحیح مسلم کتاب االیمان باب تحریم الکبر وبیانہ حدیث نمبر۔) "ہوگا۔ 

خاص مذمت سے یہ مقصد ہے کہ ہللا تعاٰلی کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی 

تاکید کی گئی ہے۔ اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا۔ متکبر 

عنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں اور مغرور شخص صحیح م

 کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام۔
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ُ ِمْن فَْضِِلٖ ۭ َوَاْعَتْدَنَ  تهىھُُم اّلٰله ُمُرْوَن النَّاَس ِِبلُْبْخِل َويَْكُتُمْوَن َمآ اه ْيَن يَْبَخلُْوَن َوََّيْ ِ هِْينًا    اَّلَّ ِفرِْيَن عََذاًِب مُّ  ۚ 11   ِلْلكه

جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں ہللا تعاٰلی نے جو 

اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لئے ذلت کی مار تیار 

 کر رکھی ہے۔
 

ْيَن يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَھُْم ِرـَاَۗء النَّاِس َوََل يُؤْ  ِ ُن ََلٗ قَرِيْنًا فََساَۗء قَرِيْنًا    َواَّلَّ ْيطه ِخِر ۭ َوَمْن يَُّكِن الش َّ ِ َوََل ِِبلَْيْوِم اَْله  11ِمنُْوَن ِِبّلٰله

اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور ہللا تعاٰلی پر اور قیامت 

وہ بدترین ساتھی ( ۱)شیطان ہو کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کا ہم نشین اور ساتھی 

 ہے۔

یا خرچ کرنا لیکن ریاکاری یعنی نمود و نمائش ( یعنی ہللا کی راہ میں خرچ نہ کرنا)بخل  ۱۔۲۲

کے لئے کرنا۔ یہ دونوں باتیں ہللا کو سخت ناپسند ہیں اور ان کی ندامت کے لئے یہی بات کافی 

کا شیوا اور ان لوگوں کا وطیرہ بتایا ہے  ہے کہ یہاں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں

 جو ہللا اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کا ساتھی ہے۔
 

 ُ ُ  َۭوََكَن اّلٰله ا َرَزقَھُُم اّلٰله ِخِر َوَانَْفُقْوا ِممَّ ِ َوالَْيْوِم اَْله َمنُْوا ِِبّلٰله ْم لَْو اه ْم عَِلــْيًما     َوَماَذا عَلَْْيِ  11 ِّبِ

بھال ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ ہللا پر اور قیامت کے دن پر ایمان التے اور ہللا تعاٰلی نے جو 

 انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہللا تعاٰلی انہیں خوب جاننے واال ہے۔
 

ِعْفھَا َويُ  ُّضه نًَة ي ٍة  ۚ َوِاْن تَُك َحس َ َ ََل يَْظَِلُ ِمثَْقاَل َذرَّ نُْه َاْجًرا َعِظْيًما      ِانَّ اّلٰله ُ  11ْؤِت ِمْن لَّ

بیشک ہللا تعاٰلی ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے اور 

 خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔
 

ُٓؤََلۗ  ِجْئنَا ِبَك عَٰله هه ةٍۢ ِبَشهِْيٍد وَّ  ڲ10ِء َشهِْيًدا     فََكْيَف ِاَذا ِجْئنَا ِمْن ُكِٰ ُامَّ

پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم الئیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر 

 ۔(۱)گواہ بنا کر الئیں گے 

ہم نے تو تیرا ! ہر امت میں سے اس کا پیغمبر ہللا کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا ہللا ۱۔٤۱

انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھر ان سب پر نبی  پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب

کریم صلی ہللا علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا ہللا سچے ہیں۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم یہ گواہی اس 

قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء 

بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک سخت مقام ہو گا، اور ان کی قوموں کی سرگزشت 

اس کا تصور ہی لرزہ براندام کر دینے واال ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی 

ہللا علیہ وسلم حضرت عبد ہللا بن مسعود رضی ہللا عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی 

تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے،  وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھا تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے 

آنسو رواں تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے، جو سب کچھ آنکوں سے 

کے کرتے ہیں اور یوں نبی کریم ' ر ناظر حاض' کے معنی ( گواہ)' شہید ' دیکھے۔ اس لئے وہ 

باور کراتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو ' حاضر ناظر ' صلی ہللا علیہ وسلم کو 

حاضر ناظر سمجھنا، یہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو ہللا کی صفت میں شریک کرنا ہے، جو 

شہید کے لفظ سے ان کا استدالل  شرک ہے، کیونکہ حاضر ناظر صرف ہللا تعاٰلی کی صفت ہے۔
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اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور 

قرآن میں بیان کردہ حقائق و واقعات سے زیادہ یقینی علم کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی یقینی علم کی 

( تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ( )اسشہدآء علی الن)بنیاد پر خود امت محمدیہ کو بھی قرآن نے 

کہا ہے۔ اگر گواہی کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمدیہ کے ہر فرد کو 

حاضر و ناظر ماننا پڑیگا۔ بہرحال نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور 

 بےبنیاد ہے۔ اعاذنا ہللا منہ۔
 

ََّودُّ  ٍذ ي
ِٕ
َ َحِديْثًا     يَْوَمى ُم اَْلَْرُض ۭ َوََل يَْكُتُمْوَن اّلٰله ى ِّبِ ُسْوَل لَْو تُـَسٰوه يَْن َكَفُرْوا َوَعَصُوا الرَّ ِ    11اَّلَّ

انہیں زمین ! جس روز کافر اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش

 بات نہ چھپا سکیں گے۔کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور ہللا تعاٰلی سے کوئی 
 

ى َحِٰته تَْعلَُمْوا َما تَُقْولُْوَن َوََل ُجنُبً  ره لهوَة َوَانَُْتْ ُسكه َمنُْوا ََل تَْقَربُوا الصَّ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ٓ َاْو عَٰله َسَفٍر َاْو َجاَۗء َّيه ا ِاَلَّ عَاِبرِْي َسِبْيٍل َحِٰته تَْغتَِسلُْوا  ۭ َوِاْن ُكْنَُتْ مَّْرٰضه

ًبا فَا ُمْوا َصِعْيًدا َطيِٰ ُدْوا َماًۗء فَتََيمَّ َُتُ النَِٰساَۗء فَََلْ َّتِ طِ َاْو لهَمس ْ
ِٕ
َن الَْغاۗى نُُْكْ ٰمِ ا غَُفْوًرا     َاَحٌد ِمٰ َ ََكَن َعُفوًّ  11ْمَسُحْوا ِبُوُجْوِهُُكْ َوَايِْدْيُُكْ ۭ ِانَّ اّلٰله

جب تک کہ اپنی بات کو ( ۱)ے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں مست ہو نماز ک! اے ایمان والو

ہاں اگر راہ چلتے ( ۴)سمجھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو 

اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی قضائے ( ۲)گزر جانے والے ہوں تو اور بات ہے 

مہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور ت

بیشک ہللا تعاٰلی معاف کرنے واال، بخشنے واال ( ٤)قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو 

 ہے۔

یہ حکم اس وقت دیا گیا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک  ۱۔٤۲

ے میں قرآن کے الفاظ بھی دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز لئے کھڑے ہوئے تو نش

جس پر یہ ( تفصیل کے لئے دیکھئے ترمذی، تفسیر سورة النساء)امام صاحب غلط پڑھ گئے 

آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اسوقت صرف نماز کے وقت 

ل ہوا۔ کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد ناز

 (یہ شراب کی بابت دوسرا حکم ہے جو مشروطہ ہے)

یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو۔ کیونکہ نماز کے لئے طہارت بہت  ۴۔٤۲ 

 ضروری ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں  ۲۔٤۲

بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے ( ہےجیسا کہ بعض نے کہا )ہی نماز پڑھ لو 

کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی 

ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انہیں ہر صورت 

ی کے پیش نظر دی گئی میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ رخصت ان ہ

 ورنہ مسافر کا حکم آگے آرہا ہے۔( ابن کثیر)ہے 

بیمار سے مراد وہ بیمار جسے وضو کرنے سے نقصان یا بیماری میں اضافے کا ( ۱) ٤۔٤۲ 

مسافر عام ہے لمبا سفر کیا ہو یا مختصر۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے ( ۴)اندیشہ ہو، 

ے کی صورت میں یہ اجازت مقیم کو بھی حاصل ہے۔ لیکن بیمار اور کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملن

مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طرر پر پیش آتی تھی اس لیے بطور خاص ان کے 

اور بیوی سے مباشرت ( ٤)قضائے حاجت سے آنے واال ( ۲)لیے اجازت بیان کردی گئی ہے 

تیمم کرکے نماز پڑھنے کی اجازت ہے  کرنے واال ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں

تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کالئی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے 
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ضربۃ للوجہ :)اور منہ پر بھی پھیر لے قال فی التیمم( کہنیوں تک ضروری نہیں)پر پھیرلے۔ 

نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ( ۴٦۲حہ حف٤مسند احمد۔ عمار رضی ہللا تعاٰلی عنہ جلد ( )والکفین

تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے 

سے مراد پاک مٹی ہے۔ زمین سے نکلنے والی ہرچیز نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ( صعیدا طیبا)

( ا طھورا اذا لم نجد الماءجعلت تربتھا لن)ہے حدیث میں اس کی مذید وضاحت کردی گئی ہے 

جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ( صحیح مسلم۔ کتاب المساجد)

 ذریعہ بنا دی گئی ہے۔
 

لهََلَ َويُرِيُْدْوَن َاْن تَِضلُّوا السَّ  ْوَن الضَّ ِب يَْشََتُ َن اْلِكته ْيَن ُاْوتُْوا نَِصْيًبا ٰمِ ِ  ۭ 11ْيَل      بِ َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ

کیا تم نے نہیں دیکھا، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے 

 ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔
 

ِ نَِصْْيًا      ى ِِبّلٰله َكفه ۢـْا  ڭ وَّ ِ َوِليًّ ى ِِبّلٰله ُُكْ ۭ َوَكفه
ِٕ
ُ َاْعََلُ ِِبَعَْداۗى  11َواّلٰله

مہارے دشمنوں کو خوب جاننے واال ہے اور ہللا تعاٰلی کا دوست ہونا کافی ہے اور ہللا ہللا تعاٰلی ت

 تعاٰلی کا مددگار ہونا بس ہے۔
 

ْع غَْْيَ ُمْس  ْعنَا َوَعَصْينَا َواَْسَ َواِضِعٖه َويَُقْولُْوَن ََسِ َم َعْن مَّ ْيَن َھاُدْوا ُُيَٰرِفُْوَن اْلَُكِ ِ َراِعنَا لَيًّ ِمَن اَّلَّ ْعنَا َوَاَطْعنَا َمعٍ وَّ َّھُْم قَالُْوا ََسِ يِْن ۭ َولَْو َان ْم َوَطْعنًا ِِف اٰلِ لِْسنََِتِ ــْۢا ِِبَ

ُ ِبُكْفِرِِهْ فَََل يُْؤِمنُْوَن ِاَلَّ  ََّعنَھُُم اّلٰله َّھُْم َوَاْقَوَم   َولهِكْن ل ا ل ْع َوانُْظْرََن لَََكَن َخْْيً  11 قَِلْيًَل      َواَْسَ

ت کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا بعض یہود کلما

لیکن اس )اور ہماری رعایت کر ( ۱)اور نافرمانی کی اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے 

اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم ( کہنے میں

فرمانبرداری کی آپ سنئے ہمیں دیکھئے تو یہ ان کے لئے بہت بہتر اور نے سنا اور ہم نے 

نہایت ہی مناسب تھا، لیکن ہللا تعاٰلی نے ان کے کفر سے انہیں لعنت کی ہے پس یہ بہت ہی کم 

 (۴)ایمان التے ہیں۔

کے ساتھ ' ہم نے سنا ' یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ  ۱۔٤٦

ہہ دیتے لیکن ہم نافرمانی کریں گے یعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کہتے یا اپنے ہی ک

ساتھیوں سے کہتے یا شوخ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے اسی طرح َغیَر ُمْسَمعٍ 

یہ بد دعا کے طور پر کہتے۔ یعنی تیری بات قبول نہ ہو۔ راعنا۔ کی ( تیری بات نہ سنی جائے)

 ۔ کا حاشیہ۔ ۱۰٤یکھئے سورة البقرہ آیت بابت د

یعنی ایمان النے والے بہت ہی قلیل ہیں پہلے گزر چکا ہے کہ یہود میں سے ایمان النے  ۴۔٤٦ 

والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچی۔ یا یہ معنی ہیں کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان التے۔ جب 

 ا جائے۔کہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان الی
 

َّْطِمَس وُ  ْن قَْبِل َاْن ن َِٰما َمَعُُكْ ِمٰ قًا ل لْنَا ُمَصٰدِ ِمنُْوا ِبَما نَزَّ َب اه ْيَن ُاْوتُوا اْلِكته ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ِ َّيه بِْت  َۭوََكَن َاْمُر اّلٰله َب السَّ  َاْدَِبِرَھآ َاْو نَلَْعنَھُْم مََكَ لََعنَّآ َاْْصه
ٓ َھا عَٰله دَّ ُ ََ ُجْوًها فَ

 11ْفُعْوًَل     مَ 

اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمایا جو اس کی تصدیق کرنے واال ہے جو تمہارے پاس ہے 

اس پر ایمان الؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں 

ہے ہللا تعاٰلی اور ( ۴)یا ان پر لعنت بھجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ( ۱)

 (۲)کا کام کیا گیا۔

 یعنی اگر ہللا چاہے تو تمہیں تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے۔ ۱۔٤۷
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یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یعنی تم بھی ان کی  ۴۔٤۷

 طرح ملعون قرار پا سکتے ہو۔

کر دے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ یعنی جب وہ کسی بات کا حکم  ۲۔٤۷

 اسے روک ہی سکتا ہے۔
 

ِ فَقَ  ُّّْشِْك ِِبّلٰله ََّشاُۗء  َۚوَمْن ي ِِلَ ِلَمْن ي َك ِبٖه َويَْغِفُر َما ُدْوَن ذه ُّّْشَ َ ََل يَْغِفُر َاْن ي ٓى ِاثًْما َعِظْيًما       ِانَّ اّلٰله  11ِد افََْته

پنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سواء جسے چاہے بخش یقیناً ہللا تعاٰلی ا

اور جو ہللا تعاٰلی کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان ( ۱)دیتا ہے 

 (۴)باندھا۔

یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کئے بغیر مر جائیں، ہللا تعاٰلی اگر کسی کے لئے  ۱۔٤۲

کسی قسم کی سزا دیئے معاف فرما دے گا اور بہت سوں کو نبی صلی ہللا علیہ  چاہے گا، تو بغیر

وسلم کی شفاعت پر معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا کیونکہ 

ْرَك لَظُْلٌم َعِظْیمٌ )دوسرے مقام پر فرمایا ( ۴)مشرک پر ہللا نے جنت حرام کر دی ہے۔  ( اِنَّ الشِّ

 حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔"شرک ظلم عظیم ہے" (31:۔لقمان13

ْرَك لَظُْلٌم َعِظْیمٌ )دوسرے مقام پر فرمایا  ۴۔٤۲ شرک ظلم عظیم ہے ۔ حدیث ( 31:۔لقمان13( اِنَّ الشِّ

 میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اکبر الکبائر الشرک باہلل۔
 

ْينَ  ِ ََّشاُۗء َوََل يُْظلَُمْوَن فَِتْيًَل     َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ ْ َمْن ي ُ يَُزّٰكِ  11يَُزكُّْوَن َانُْفَسھُْم  ۭ بَِل اّلٰله

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ ہللا تعاٰلی جسے 

 ۔(۱)چاہے پاکیزہ کرتا ہے کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا 

یہود اپنے منہ میاں میٹھو بنتے تھے مثاًل ہم ہللا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں وغیرہ،  ۱۔٤٢

کھجور کی " فتیل"ہللا نے فرمایا تزکیہ کا اختیار بھی ہللا کو ہے اور اس کا علم بھی اسی کو ہے،

جاتا ہے۔  گٹھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکلتا یا دکھائی دیتا ہے اس کو کہا

 یعنی اتنا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔
 

ِبْينًا      ى ِبٓهٖ ِاثًْما مُّ ِ اْلَكِذَب َۭوَكفه ْوَن عََٰل اّلٰله    11ُانُْظْر َكْيَف يَْفََتُ

گناہ ہونے کے ( حرکت)اور یہ ( ۱)دیکھو یہ لوگ ہللا تعاٰلی پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں 

 (۴)لئے کافی ہے 

 ذکورہ دعوائے تزکیہ کرکے۔یعنی م ۱۔٢۰

یعنی ان کی یہ حرکت اپنی پاکیزگی کا ادعا ان کے جھوٹ افزا کے لئے کافی ہے۔ قرآن  ۴۔٢۰

کریم کی اس آیت اور اس کے شان نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی مدح و 

قرآن کریم توصیف بالخصوص تزکیہ نفوس کا دعوٰی کرنا صحیح اور جائز نہیں۔ اسی بات کو 

ا اَْنفَُسُكْم )کے دوسرے مقام پر اسی طرح فرمایا،  ْوٓ ( 14:۔ النجم51( ھَُو اَْعلَُم بَِمِن اتَّٰقى ۘ  فاََل تَُزكُّ

اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو ہللا تعاٰلی ہی جانتا ہے تم میں متقی کون ہے؟حدیث 

ہیں کہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے میں ہے حضرت مقداد رضی ہللا تعاٰلی عنہ بیان کرتے 

ان نحثو فی وجوہ المداحین "ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں 

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے ( صحیح مسلم، کتاب الزھد)التراب 

سنا تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے 

افسوس ہے تجھ پر تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی ( ویحک قطیت عنق صاحبک)فرمایا 
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پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو کسی کی ال محالہ تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہا 

 (صحیح بخاری)کرے، میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ ہللا پر کسی کا تزکیہ بیان نہ کرے 
 

 ِ اغُْوِت َويَُقْولُْوَن ِلَّلَّ ِب يُْؤِمنُْوَن ِِبلِْجْبِت َوالطَّ َن اْلِكته ْيَن ُاْوتُْوا نَِصْيًبا ٰمِ ِ َمنُْوا َسِبْيًَل     َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ يَْن اه ِ ى ِمَن اَّلَّ ُٓؤََلِۗء َاْهده  10ْيَن َكَفُرْوا هه

ب کا کچھ حصہ مال ہے؟ جو بت کا اور باطل معبود کا کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتا

اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ 

 (۱)راست پر ہیں 

اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب  ۱۔٢۱

پر ایمان رکھتے اور کفار ( جھوٹے معبودوں)کاہن یا ساحر بت، ( جبت)ہونے کے باوجود یہ 

مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں جبت کے یہ سارے مزکورہ معنی کیے 

پرندے اڑا کر، خط ' "ان العیافۃ والطرق والطیرة من الجبت"گئے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے 

یہ سب شیطانی کام ہیں اور یہود میں یہ چیزیں عام  یعنی' کھینچ کر، بدفالی اور بد شگونی لینا 

، دراصل معبودان باطل کی پرستش، 'تھیں طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کئے گئے ہیں

 شیطان ہی کی پیروی ہے۔ اس لئے شیطان بھی یقینا طاغوت میں شامل ہے۔
 

 ُ َّلَْعِن اّلٰله ُ ۭ َوَمْن ي ْيَن لََعنَھُُم اّلٰله ِ َك اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ ا     ُاوله َد ََلٗ نَِصْْيً  ۭ 11فَلَْن َّتِ

یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہللا تعاٰلی نے لعنت کی ہے اور جسے ہللا تعاٰلی لعنت کر دے تو اس کا 

 کوئی مددگار نہ پائے گا
 

ا      َن الُْمِْلِ فَِاًذا َلَّ يُْؤتُْوَن النَّاَس نَِقْْيً    11َاْم لَھُْم نَِصيٌْب ٰمِ

ہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کیا ان کا کوئی حص

 (۱)کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔

یہ انکاری ہے یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر اس میں ان کا کچھ حصہ  ۱۔٢۲

وسلم کو اتنا  ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد صلی ہللا علیہ

بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹھلی کا شگاف ہی پر ہو جاتا نَقَْیًرا اس نقطے کو کہتے ہیں 

 جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے۔
 

َب َوا ِهْْيَ اْلِكته َل ِابْره تَيْنَآ اه ُ ِمْن فَْضِِلٖ ۚ فََقْد اه تهىھُُم اّلٰله ُسُدْوَن النَّاَس عَٰله َمآ اه لًَْك َعِظْيًما      َاْم َُيْ تَيْنهھُْم مُّ  11لِْحْْكََة َواه

پس ( ۱)یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو ہللا تعاٰلی نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے 

 ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔

یعنی بلکہ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ ہللا  ام یا بل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ۱۔٢٤

کیوں بنایا؟ نبوت ہللا کا ( یعنی آخری نبی)تعاٰلی نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں نبی 

 سب سے بڑا فضل ہے۔
 

َ َسِعْْيًا       هََّنَّ ى ِِبَ ْن َصدَّ َعْنُه  َۭوَكفه َمَن ِبٖه َوِمنْھُْم مَّ ْن اه  11فَِمْنھُْم مَّ

اور جہنم کا جالنا ( ۱)ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے  پھر

 کافی ہے۔

یعنی بنو اسرائیل کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السالم کی ذریت اور آل میں سے ہیں، ہم  ۱۔٢٢

نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت و بادشاہی بھی۔ پھر بھی یہود کے سارے لوگ ان پر ایمان 

الئے۔ کچھ ایمان الئے اور کچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی ہللا علیہ نہیں 
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اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں ال رہے تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ان کی تو تاریخ ! وسلم

ہی نبیوں کی تکذیب سے بھری پڑی ہے حتٰٰی کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی ایمان نہیں الئے۔ 

ود میں سے کچھ نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر ایمان الئے اور کچھ نے انکار کیا۔ ان منکرین ان یہ

 نبوت کا انجام جہنم ہے۔
 

ھُْم ُجلُْوًدا غَ  لْنه ْم ََنًرا ۭ ُُكََّما نَِضَجْت ُجلُْوُدُھْم بَدَّ يهِتنَا َسْوَف نُْصِلْْيِ ْيَن َكَفُرْوا ِِبه ِ َھا ِلَيُذْوقُوا الْ ِانَّ اَّلَّ َ ََكَن َعزِْيًزا َحِكْيًما     ْْيَ  11َعَذاَب  ۭ ِانَّ اّلٰله

جب ان کی ( ۱)جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے 

( ۴)کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سواء اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں 

 ال ہے۔یقیناً ہللا تعاٰلی غالب حکمت وا

یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ  ۱۔٢٦

 بھی جہنم ہی ہے۔

یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام سے منقول بعض  ۴۔٢٦

مرتبہ عمل میں آئے گی  آثار میں بتالیا گیا ہے۔ کھالوں کی تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں

اور مسند احمد کی روایت کی رو سے جہنمی جہنم میں اتنے فربہ ہو جائیں گے کہ ان کے 

کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہوگا، ان کی کھال 

 کی موٹائی ستر بالشت اور ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔
 

َمنُْوا َوَُعِ  ْيَن اه ِ ْيَن ِفْيھَآ َابًَدا  ۭ لَھُْم ِفْيھَآ َواَّلَّ ِِلِ نْھهُر خه ِتھَا اَْلَ رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ ُنْدِخلُھُْم َجن ِت س َ ِلحه نُْدِخلُھُْم ِظَلًّ َظِلْيًَل     لُوا الٰصه َطهََّرةٌ  ۡ وَّ  11َاْزَواٌج مُّ

ان جنتوں میں لے جائیں ہم عنقریب انہیں ( ۱)اور جو لوگ ایمان الئے اور شائستہ اعمال کئے 

گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لئے وہاں صاف 

 ۔(۴)میں لے جائیں گے ( اور پوری راحت)ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں 

ہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لئے جو ابدی نعمتیں ہیں، ان کا تذکر۱۔٢۷

لیکن اہل ایمان جو اعمال صالح کی دولت سے ماال مال ہوں گے۔ َجَعلنا ہللٰا ِمْنھُْم۔ ہللا تعاٰلی نے 

قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کرکے واضح کر دیا کہ ان کا آپس 

جیسے پھول مگر خوشبو  میں چولی دامن کا ساتھ ہے ایمان، عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے

کے بغیر، درخت ہو لیکن بغیر ثمر۔ صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم اجمعین اور خیرالقرون کے 

دوسرے مسلمانوں نے اس نکتے کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل۔ اعمال 

مال صالحہ صالحہ سے ماال مال تھیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اع

کی ذیل میں آتے ہیں۔ مثالً راست بازی، امانت و دیانت، ہمدردی و غم گساری اور دیگر اخالقی 

خوبیاں۔ لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے تو اس کے یہ اعمال، دنیا میں تو اس کی شہرت و 

قیمت نہ نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ہللا کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و 

ہوگی اس لئے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے اعمال کو عند ہللا بار آور بناتا ہے 

 بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قومی اخالق و عادات ان کی بنیاد ہے۔ 

سے تعبیر کیا گیا ' پوری راحت ' گھنی گہری، عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں جس کا ترجمہ میں  ۴۔٢۷

حدیث میں ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ ایک سوار سو سال میں بھی ہے۔ ایک 

 اسے طے نہیں کر سکے گا یہ شجرة الخلد ہے
 

ُْكُْوا  َاْھِلھَا    َوِاَذا َحَْكَُْتْ بَْْيَ النَّاِس َاْن ََتْ
ٓ نهِت ِاٰله وا اَْلَمه ُمُرُُكْ َاْن تَُؤدُّ َ ََّيْ َ  ِانَّ اّلٰله ا      ِِبلَْعْدِل ۭ ِانَّ اّلٰله ا بَِصْْيً ْيعًۢ َ ََكَن ََسِ ا يَِعُظُُكْ ِبٖه  ۭ ِانَّ اّلٰله  11 ِنِعمَّ
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اور جب لوگوں ( ۱)ہللا تعاٰلی تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ 

ت یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیح( ۴)کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو 

 بیشک ہللا تعاٰلی سنتا ہے دیکھتا ہے۔( ۲)تمہیں ہللا تعاٰلی کر رہا ہے، 

اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی ہللا کی شان میں، جو  ۱۔٢۲

خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کلید برادر چلے آرہے تھے، نازل ہوئی ہے مکہ فتح 

ی ہللا علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف الئے تو طواف کے بعد ہونے کے بعد جب رسول ہللا صل

آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی ہللا عنہ کو جو صلح حدیبیہ کے موقع 

یہ تمہاری ' پر مسلمان ہو چکے تھے طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا 

کی کا دن ہے۔ آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا چابیاں ہیں آج کا دن وفا اور نی

حکم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں 

انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے 

کی جائے بلکہ باحفاظت عندالطلب لوٹا دی جائیں۔ دوسرے  پاس رکھوائی ہوں۔ ان میں خیانت نہ

عہدے اور مناسب منصب اہل لوگوں کو دیئے جائیں، محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا 

 قرابت و خاندان کی بنیاد پر عہدہ منصب دینا اس آیت کے خالف ہے۔

ے۔ ایک حدیث میں ہے۔ اس میں احکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہ ۴۔٢۲

حاکم جب تک ظلم نہ کرے ہللا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا 

 (سنن ابن ماجہ کتاب االحکام)ہے تو ہللا اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے 

 یعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل اور انصاف مہیا کرنا۔۲۔٢۲
 

ُسْوَل َوُاوِل اَْلَْمِر ِمنُُْكْ ۚ فَِاْن تَنَاَزْعَُتْ ِِفْ َّيهَٓ  َ َوَاِطْيُعوا الرَّ َمنُْوٓا َاِطْيُعوا اّلٰله ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ِخِر ۭ ي ِ َوالَْيْوِم اَْله ُسْوِل ِاْن ُكْنَُتْ تُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله ِ َوالرَّ ْوُه ِاَٰل اّلٰله ٍء فَُردُّ  ََشْ

اَ  ِِلَ َخْْيٌ وَّ ِويًَْل     ذه    11ْحَسُن ًَتْ

کی ( رسول ہللا علیہ و سلم)فرمانبرداری کرو ہللا تعاٰلی کی اور فرمانبرداری کرو ! اے ایمان والو

پھر اگر کسی چیز پر اختالف کرو تو اسے لوٹاؤ، ہللا ( ۱)اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ 

ر تمہیں ہللا تعاٰلی پر اور قیامت کے تعاٰلی کی طرف اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی طرف، اگ

 (۴)دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔

لیکن ' مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو ہللا تعاٰلی کی ہے کیونکہ حکم صرف ہللا ہی کا ہے  ۱۔٢٢

کی مرضیات کا  چونکہ رسول صلی ہللا علیہ وسلم خالص منشاء اٰلہی ہی کا مظہر ہے اور اس

نمائندہ ہے۔ اس لئے ہللا تعاٰلی نے اپنے ساتھ رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے حکم کو بھی مستقل 

طور پر واجب االطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی اطاعت دراصل 

َ )ہللا کی اطاعت ہے۔ 
ُسْوَل فَقَْد اَطَاَع ہللٰاٰ جس نے رسول کی اطاعت ( "40:لنساء۔ ا2( َمْن یُِّطِع الرَّ

جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح "کی اس نے ہللا کی اطاعت کی 

دین کا مأخذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ تاہم امر و احکام کی اطاعت بھی ضروری ہے کیونکہ وہ 

ہیں۔ یا امت کے یا تو ہللا اور اس کے رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے احکام کا نفاذ کرتے 

اجتماعی مصالح کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر و حکام کی 

اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی االطالق نہیں بلکہ مشروط ہے ہللا و رسول صلی ہللا 

ہ یہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ اسی لیے اطیعوا ہللا کے بعد اطیعوا الرسول تو کہا کیونک

دونوں اطاعتیں مستقل اور واجب ہیں لیکن اطیعوا اولی االمر نہیں کہا کیونکہ اولی االمر کی 

وقال ( )ال طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق)اطاعت مستقل نہیں اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے۔ 

ارة باب فی لفظ لمسلم ال طاعۃ فیی معصیۃ ہللا کتاب االم٦٢٦االلبانی حدیث صحیح۔ مشٰکوة نمبر 

صحیح ( )انما الطاعۃ فی المعروف)اور ۱۲٤۰وجوب طاعۃ االمراء فر غیر معصیۃ حدیث نمبر



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 187 

معصیت میں اطاعت ( "السمع والطاعۃ لالمام مالم رکن معصیۃ( )٤بخاری کتاب االحکام باب نمبر

اگر اولوا المر میں ان )یہی حال علما و فقہا کا بھی ہے۔ "نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے۔

یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ ہللا اور اس کے رسول ( کو بھی شامل کیا جائے

کے احکام و فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور راہمنائی کا 

کام کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فقہا بھی دینی امور و معامالت میں حکام کی طرح 

مرجع عوام ہیں لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ  یقینا

عوام کو صرف ہللا اور اس کے رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی بات بتالئیں لیکن اگر وہ اس سے 

انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں بلکہ انحراف کی صورت میں 

 کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے۔  جانتے بوجھتے ان کی اطاعت

ہللا کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم سے مراد اب  ۴۔۲٢

حدیث رسول صلی ہللا علیہ وسلم ہے یہ تنازعات کے ختم کرنے کے کیے ایک بہترین اصول 

ی اطاعت بتال دیا گیا ہے اس اصول سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی تیسری شخصیت ک

واجب نہیں جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب 

قرار دے رکھا ہے اور اسی تیسری اطاعت نے جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے 

مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریبا ناممکن 

 ہے۔بنا دیا 
 

َمنُْوا ِبَمآ ُانْزَِل ِالَْيَك َوَمآ ُاْنزَِل ِمْن قَْبِِلَ يُرِيْدُ  َّھُْم اه ْوَن َان ْيَن يَْزُُعُ ِ ُن َاْن َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ ْيطه ا َاْن يَّْكُفُرْوا ِبٖه ۭ َويُرِيُْد الش َّ اغُْوِت َوقَْد ُاِمُرْوٓ ََّتَحاََكُْوٓا ِاَٰل الطَّ ْوَن َاْن ي

ُِّضلَّھُ  11ْم َضلهَلًۢ بَِعْيًدا      ي

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ جن کا دعوٰی تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس 

پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر ہللا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حاالنکہ انہیں 

 اہتا ہے بہکا کر دور ڈال دے۔حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں، شیطان تو یہ چ
 

ْوَن َعْنَك  ِفِقْْيَ يَُصدُّ ُسْوِل َرَايَْت الُْمنه ُ َوِاَٰل الرَّ  ۚ 10ُصُدْوًدا    َوِاَذا ِقْيَل لَھُْم تََعالَْوا ِاٰله َمآ َانَْزَل اّلٰله

لم ان سے جب کبھی کہا جائے کہ ہللا تعاٰلی کے نازل کردہ کالم کی اور رسول صلی ہللا علیہ وس

 ۔(۱)کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں 

یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی  ۱۔٦۱

بجائے سرداران یہود یا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے تاہم اس کا حکم عام ہے 

ہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے اس میں تمام و

لئے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا تو یہ حال ہوتا ہے 

ِ َوَرُسْولِٖه لِیَْحُكَم بَْینَھُْم اَنْ ) ا اِلَى ہللٰاٰ ۔ 42( یَّقُْولُْوا َسِمْعنَا َواَطَْعنَا اِنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِْیَن اَِذا ُدُعْوٓ

کہ جب انہیں ہللا اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی طرف بالیا جاتا ہے تو وہ ان کے ( 53:النور

درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ َسِمنَا َو اَطَْعنَا ایسے لوگوں کے بارے میں آگے ہللا تعاٰلی 

 یہی لوگ کامیاب ہیں۔( لُمْفلُِحْونَ َو اْولَئَِک ھُُم ا)نے فرمایا 
 

ِ ِاْن َاَردْ  ِلُفْوَن ڰ ِِبّلٰله ْم ُُثَّ َجاُۗءْوَك َُيْ َمْت َايِْدُّْيِ ِصْيَبةٌۢ ِبَما قَدَّ تَْوِفْيقًا      فََكْيَف ِاَذآ َاَصابَْتھُْم مُّ ٓ  ِاْحَساًَن وَّ  11ََنٓ ِاَلَّ

کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ  پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث

کے پاس آ کر ہللا تعاٰلی کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھالئی اور میل مالپ ہی 

 (۱)کا تھا 
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یعنی جب اپنے اس کرتوت کی وجہ سے عتاب اٰلہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے  ۱۔٦۴

جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم ہیں تو پھر آکر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ 

فیصلہ کروائیں یا آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں انصاف ملے گا بلکہ مقصد صلح اور 

 مالپ کرانا تھا۔
 

 ٓ َّھُْم ِِفْ ْم ۤ فََاْعرِْض َعْنھُْم َوِعْظھُْم َوقُْل ل ُ َما ِِفْ قُلُْوِّبِ ْيَن يَْعََلُ اّلٰله ِ َك اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ  11َانُْفِسهِْم قَْوَلًۢ بَِلْيغًا     ُاوله

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید ہللا تعاٰلی پر بخوبی روشن ہے آپ ان سے چشم پوشی 

کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہئے اور انہیں وہ بات کہئے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے 

 ۔(۱)والی ہو 

جس پر )ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ اگرچہ ہم نے  ۱۔٦۲

آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی ! لیکن اے پیغمبر( ہم انہیں جزا دیں گے

فرمائیے اور نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصالح کی کوشش جاری 

گزر، وعظ، نصیحت اور جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو و در! رکھئے

 قول کے ذریعے سے ہی ناکام بنانے کی سعی کی جانی چاہئے۔
 

لَُمْوٓا َانُْفَسھُْم َجاُۗءوْ  َّھُْم ِاْذ ظَّ ِ ۭ َولَْو َان ْذِن اّلٰله ٌَ ِِبِ ُسْوٍل ِاَلَّ ِلُيَطا ُسوْ َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن رَّ َتْغَفَر لَھُُم الرَّ َ َواس ْ َتْغَفُروا اّلٰله ِحـْيًما     َك فَاس ْ اًِب رَّ َ تَوَّ ُل لََوَجُدوا اّلٰله

11 

ہم نے ہر رسول صلی ہللا علیہ وسلم کو صرف اس لئے بھیجا کہ ہللا تعاٰلی کے حکم سے اس کی 

فرمانبرداری کی جائے اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آ 

ے اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار جاتے اور ہللا تعاٰلی سے استغفار کرت

 تو یقیناً یہ لوگ ہللا تعاٰلی کو معاف کرنے واال مہربان پاتے۔( ۱)کرتے 

مغفرت کے لئے بارگاہ اٰلہی میں ہی توبہ استغفار ضروری اور کافی ہے۔ لیکن یہاں ان کو  ۱۔٦٤

آتے اور ہللا سے مغفرت طلب کرتے اور  وہ تیرے پاس! کہا گیا اے پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم

جھگڑوں )تو بھی ان کے لئے مغفرت کرتا۔ یہ اس لئے کہ چونکہ انہوں نے فصل خصومات 

کے لئے دوسروں کی طرف رجوع کرکے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا استخفاف کیا ( کے فیصلے

 تاکید کی۔ تھا۔ اس لئے اس کے ازالے کے لئے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے پاس آنے کی
 

ٓ َانُْفِسهِْم َحرَ  ُدْوا ِِفْ ــَر بَيْنَھُْم ُُثَّ ََل ََيِ ُْوَك ِفْيَما ََشَ ْٰكِ َِٰك ََل يُْؤِمنُْوَن َحّٰته ُُيَ ُِٰمْوا تَْسِلــْيًما      فَََل َوَرب ا قََضيَْت َويَُسل مَّ  11ًجا ٰمِ

ام آپس کے اختالف میں یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم! سو قسم ہے تیرے پروردگار کی

آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی 

 تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرلیں ۔

اس آیت کا شان نزول ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ  ۱۔٦٢

لت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر رضی ہللا سے فیصلہ کروانے گیا جس پر رسا

حضرت عمر رضی ہللا عنہ نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ لیکن سنداً یہ واقعہ صحیح نہیں 

ہے جیسا کہ ابن کثیر نے بھی وضاحت کی، صحیح واقعہ یہ ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب 

جو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے۔ اور ہے کہ حضرت زبیر رضی ہللا کا 

کے پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ نبی صلی ( نالے)ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے والے 

ہللا علیہ وسلم تک پہنچا آپ نے صورت حال کاجائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے 

پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ صلی ہللا علیہ حضرت زبیر رضی ہللا کے حق میں تھا، جس 

وسلم نے یہ فیصلہ اس لئے کیا ہے کہ وہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا پھوپھی زاد ہے۔ اس پر یہ 
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آیت نازل ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی کسی بات یا فیصلے سے 

ان کے منافی ہے۔ یہ آیت منکریں حدیث اختالف تو کجا دل میں انقباض بھی محسوس کرنا ایم

 کے لئے لمحہ فکریہ ہے
 

ا فََعلُْوُه ِاَلَّ قَلِ  ْم َاِن اْقُتلُْوٓا َانُْفَسُُكْ َاِو اْخُرُجْوا ِمْن ِدََّيِرُُكْ مَّ َّھُْم فََعلُْوا َما يُْوَعُظْوَن ِبٖه لَََكَن َولَْو َاَنَّ َكتَبْنَا عَلَْْيِ نْھُْم ۭ َولَْو َان َّھُْم َوَاَشدَّ تَثِْبْيتًا    ْيٌل ٰمِ ا ل    11َخْْيً

یا اپنے گھروں سے نکل ! اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو

تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ حکم بجا التے اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں ! جاؤ

 (۱)اور زیادہ مضبوطی واال ہو نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لئے بہتر 

آیت میں انہی نافرمان قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کرکے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں  ۱۔٦٦

حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو، جب یہ آسان باتوں 

تعاٰلی نے اپنے علم کے پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے؟ یا ہللا 

مطابق ان کے بابت فرمایا جو یقینا واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سخت حکموں پر تو 

یقینا مشکل ہے لیکن ہللا تعاٰلی بہت شفیق اور مہربان ہے اور اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔ 

ان کے لیے بہتر  اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ

اور ثابت قدمی کا باعث ہو۔ کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت سے کم ہوتا ہے نیکی 

سے نیکی کا راستہ کھلتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے یعنی اس کا راستہ کشادہ اور آسان 

 ہوتا ہے۔
 

ٓ َاْجًرا َعِظْيًما     َنَّ ُ ْن لَّ ٰتَيْنهھُْم ِمٰ ِاًذا َلَّ   11 وَّ

 اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں۔
 

َتِقْيًما      س ْ اًطا مُّ ھُْم ِِصَ لَهََديْنه  11وَّ

 اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔
 

َ َوا َن النَِّبْٰيٖ ْم ٰمِ ُ عَلَْْيِ ْيَن َانَْعَم اّلٰله ِ َك َمَع اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ ُسْوَل فَُاوله َ َوالرَّ ُِّطعِ اّلٰله َك َرِفْيقًا     َوَمْن ي

ِٕ
ى
ۗ ِلِحْْيَ ۚ َوَحُسَن ُاوله هََداِۗء َوالٰصه يِْقْْيَ َوالشُّ ٰدِ  ۭ 11لٰصِ

اور جو بھی ہللا تعاٰلی کی اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے، وہ ان لوگوں 

لوگ، یہ کے ساتھ ہوگا جن پر ہللا تعاٰلی نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک 

 بہترین رفیق ہیں۔

ہللا اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بتالیا جا رہا ہے اس لئے حدیث میں ۱۔٦٢

حضرت انس رضی ہللا فرماتے ' آتا ہے۔ آدمی انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی 

سول صلی ہللا علیہ صحابہ کرام رضوان ہللا علیھم اجمعین کو جتنی خوشی اس فرمان ر' ہیں 

وسلم کو سن کر ہوتی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول ہللا صلی ہللا 

علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ بعض 

صلی ہللا علیہ وسلم صحابہ کرام نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ ہللا تعاٰلی آپ 

کو جنت میں اعلٰی مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا اور یوں ہم آپ 

صلی ہللا علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے۔ جو ہمیں دنیا میں 

بعض ( ابن کثیر)ا حاصل ہے۔ چنانچہ ہللا تعاٰلی نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرمای

صحابہ رضی ہللا تعاٰلی عنہ نے بطور خاص نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی 

جس پر نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے ( اسالک مرافقتک فی الجنۃ)درخواست کی 

د کے پس تم کثرت سجو( فأعنی علی نفسک بکثرة السجود)نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی 
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التاجر الصدوق االمین مع النبیین )ساتھ میری مدد کرو۔ عالوہ ازیں ایک اور حدیث ہے 

ترمذی۔ کتاب البیوع باب ماجاء فی التجار وتسمیۃ النبی صلی ہللا علیہ وسلم ( )والصدیقین والشہداء

ال ایمان راست باز، امانت دار، تاجر انبیا، صدیقین اور شہدا کے ساتھ ہوگا۔ صدیقیت، کم( ایاھم

وکمال اطاعت کا نام ہے، نبوت کے بعد اس کا مقام ہے امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت 

ابو بکر صدیق رضی ہللا تعاٰلی عنہ سب سے ممتاز ہیں۔ اور اسی لیے باالتفاق غیر انبیاء میں وہ 

کے حقوق نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں، صالح وہ ہے جو ہللا کے حقوق اور بندوں 

 کامل طور پر ادا کرے اور ان میں کوتاہی نہ کرے۔
 

ِ عَِلــْيًما      ى ِِبّلٰله ِ ۭ َوَكفه ِِلَ الَْفْضُل ِمَن اّلٰله    11ذه

 یہ فضل ہللا تعاٰلی کی طرف سے ہے اور کافی ہے ہللا تعاٰلی جاننے واال ہے۔
 

َمنُْوا ُخُذْوا ِحْذَرُُكْ فَانْفِ  ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ْيًعا    َّيه  10ُرْوا ثَُباٍت َاِو انِْفُرْوا ََجِ

پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب ( ۱)اپنے بچاؤ کا سامان لے لو ! اے مسلمانو

 اکھٹے ہو کر نکلو۔

 اسلحہ اور سامان جنگ اور دیگر ذرائع سے۔( اپنا بچاؤ اختیار کرو)ِحْذَرُکْم  ۱۔۷۱
 

َُّيبَ  َعھُْم َشهِْيًدا    َوِانَّ ِمنُُْكْ لََمْن ل ُ عََٰلَّ ِاْذ لَْم اَُكْن مَّ ِصْيَبٌة قَاَل قَْد َانَْعَم اّلٰله َٰئَّ ۚ فَِاْن َاَصابَْتُُكْ مُّ  11ٰطِ

پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ( ۱)اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں 

 بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی نے مجھ پر 

یہ منافقین کا ذکر ہے۔ پس و پیش کا مطلب، جہاد میں جانے سے گریز کرتے اور پیچھے  ۱۔۷۴

 رہ جاتے۔
 

ٰهلَْيتَِنْ  ةٌ ي َّْم تَُكْنْۢ بَيْنَُُكْ َوبَيْنَٗه َمَودَّ ِ لََيُقْولَنَّ ََكَْن ل َن اّلٰله ْن َاَصابَُُكْ فَْضٌل ٰمِ
ِٕ
 11 ُكْنُت َمَعھُْم فََافُْوَز فَْوًزا َعِظْيًما     َولَى

مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی ( ۱)اور اگر تمہیں ہللا تعاٰلی کا کوئی فضل 

 ۔(۲)میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا ! کہتے ہیں کاش( ۴)تھی ہی نہیں 

 بہ اور غنیمت۔یعنی جنگ میں فتح و غل ۱۔۷۲

 یعنی گویا وہ تمہارے اہل دین میں سے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہیں۔ ۴۔۷۲

 یعنی مال غنیمت سے حصہ حاصل کرنا جو اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔ ۲۔۷۲ 
 

ِخَرِة  َۭومَ  نَْيا ِِبَْله وَة الُّ ْوَن الَْحيه ْيَن يَّْشُ ِ ِ اَّلَّ ِ فَُيْقتَْل َاْو يَْغِلْب فََسْوَف نُْؤِتْيِه َاْجًرا َعِظْيًما     فَلُْيَقاِتْل ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله َُّقاتِْل ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله  11ْن ي

انہیں ہللا تعاٰلی کی راہ میں ( ۱)پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں 

شہادت پالے یا غالب آ  جہاد کرنا چاہیے اور جو شخص ہللا تعاٰلی کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے

 جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کرتے ہیں۔

َشَرٰی یٰشرٰی، کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے بھی۔ متن میں پہال  ۱۔۷٤

اگر اس کے ( الذین یشرون الحیوة)کا فاعل ( فلیقاتل)ترجمہ اختیار کیا گیا ہے اس اعتبار سے 

جائیں تو اس صورت میں الذین مفعول بنے گا اور فلیقاتل کا فاعل  معنی خریدنے کے کئے

محذوف ہوگا۔ مومن ان لوگوں سے لڑیں ( راہ جہاد میں کوچ کرنے والے مومن)المومن النافر 

جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی۔ یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر 

ابن کثیر نے یہی مفہوم بیان کیا )قین اور کافرین ہونگے اپنے دین کو فروخت کر دیا۔ مراد مناف

 (ہے
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 ِ اِن اَّلَّ َِٰساِۗء َو الِْوْلَ َتْضَعِفْْيَ ِمَن الٰرَِجاِل َو الن ِ َوالُْمس ْ اَوَما لَُُكْ ََل تَُقاتِلُْوَن ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ِذِه الَْقْريَِة الظَّ َّنَآ َاْخرِْجنَا ِمْن ھه َّنَا ِمْن يَْن يَُقْولُْوَن َرب ِلِم َاْهلُھَا ۚ َواْجَعْل ل

نَْك نَِصْْيًا      ُ َّنَا ِمْن لَّ اْجَعْل ل ا ڌ وَّ ۢـْ نَْك َوِليًّ ُ  ۭ 11لَّ

بھال کیا وجہ ہے کہ تم ہللا کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں 

! کہ اے ہمارے پروردگار کے چھٹکارے کے لئے جہاد نہ کرو؟ جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں

ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر 

 (۱)کر دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا 

مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ ( نزول کے اعتبار سے)ظالموں کی بستی سے مراد  ۱۔۷٢

پر بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے، کافروں کے ظلم ستم سے جانے والے مسلمان خاص طور 

تنگ آکر ہللا کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اور ہللا تعاٰلی نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا 

کہ تم ان مستضعفین کو کفار سے نجات دالنے کے لئے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت سے 

س عالقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار استدالل کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ ج

اور نرغا کفار میں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان 

کافروں سے ظلم و ستم سے بچانے کے لئے جہاد کریں، یہ جہاد دوسری قسم کا ہے یعنی دین 

ذکر اس سے پہلی آیت میں اور  کی نشرو اشاعت اور کلمۃ ہللا کے غلبے کے لئے لڑنا جس کا

 مابعد کی آیت میں ہے۔
 

اغُْوِت فَ  ْيَن َكَفُرْوا يَُقاِتلُْوَن ِِفْ َسِبْيِل الطَّ ِ ِ ۚ َواَّلَّ َمنُْوا يَُقاِتلُْوَن ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ْيَن اه ِ ِن ََكَن َضِعْيًفا َاَّلَّ ْيطه ِن ۚ ِانَّ َكْيَد الش َّ ْيطه    11     قَاِتلُْوٓا َاْوِلَياَۗء الش َّ

جو لوگ ایمان الئے ہیں وہ تو ہللا تعاٰلی کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا، 

پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ ( ۱)وہ ہللا تعاٰلی کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں 

 (۴)سخت کمزور ہے۔ ( بالکل بودا اور) کرو یقین مانو کہ شیطانی حیلہ 

اور کافر، دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن دونوں کے مقاصد مومن  ۱۔۷٦

جنگ میں عظیم فرق ہے، مومن ہللا کے لئے لڑتا ہے، محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیری کی 

 خاطر نہیں۔ جب کہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ 

مقاصد کے لئے حیلے اور مکر کمزور مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی  ۴۔۷٦

ہوتے ہیں، ان کے ظاہری اسباب کی فروانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو تمہاری ایمانی قوت 

 اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ حیلے نہیں ٹھہر سکتے۔
 

ْيَن ِقْيَل لَھُْم ُكفُّْوٓا َايِْديَُُكْ َوَاِقْيُموا الصَّ  ِ ِ َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ َيِة اّلٰله ش ْ َٰ َشْوَن النَّاَس َك نْھُْم َُيْ ُم الِْقتَاُل ِاَذا فَرِيٌْق ِمٰ ا ُكِتَب عَلَْْيِ وَة  ۚ فَلَمَّ كه تُوا الزَّ  َاْو َاَشدَّ َخْشـَيًة ۚ لهوَة َواه

ٓ َاَجٍل قَِر  ْرتَنَآ ِاٰله َّنَا ِلَم َكَتبَْت عَلَْينَا الِْقتَاَل ۚ لَْوََلٓ َاخَّ ى ۣ َوََل تُْظلَُمْوَن فَِتْيًَل     َوقَالُْوا َرب َّقه َِٰمِن ات ِخَرُة َخْْيٌ ل نَْيا قَِلْيٌل ۚ َواَْله ٌُ الُّ  11يٍْب ۭ قُْل َمتَا

کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے 

م دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک رہو اور زکوة ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حک

جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے ہللا تعاٰلی کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور 

کیوں ہمیں تھوڑی سی ( ۱)تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ! کہنے لگے اے ہمارے رب

بہت ہی کم ہے اور آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو ( ۴)زندگی اور نہ جینے دیا؟ 

پرہیزگاروں کے لئے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ 

 رکھا جائے گا۔

مکے میں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے اس  ۱۔۷۷

و باتوں کی تاکید کی لئے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قتال سے روکے رکھا گیا اور د

جاتی رہی، ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں اور 
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عفو و درگزر سے کام لیں۔ دوسرے یہ کہ نماز، زکوة اور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کا 

۔ لیکن ہجرت کے اہتمام کریں تاکہ ہللا تعاٰلی سے ربط و تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے

بعد جب مدینہ میں مسمانوں کی طاقت مجتمع ہوگئی تو پھر انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی 

اور جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا اظہار کیا۔ اس پر 

سن کر آیت میں مکی دور کی ان کی آرزو یاد دال کر کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان حکم جہاد 

خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں جب کہ یہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خوہش کے مطاپق ہے۔ آیات 

کا ( لڑائی سے ہاتھ روکے رکھنے)آیت کا پہال حصہ جس میں کف ایدی : قرآن میں تحریف 

 حکم ہے۔ 

اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس حکم کو کچھ اور مدت کے لئے مؤخر  ۴۔۷۷

 ۔(ابن کثیر)نہ کر دیا یعنی اَجٍل قَریٍب سے مراد موت یا فرض جہاد کی مدت ہے کیوں 
 

 َّ َشـيََّدٍة  ۭ َوِاْن تُِصْبھُْم َحَسـنٌَة ي ُ الَْمْوُت َولَْو ُكْنَُتْ ِِفْ بُُرْوجٍ مُّ ِ ۚ َوِاْن تُِصْبھُمْ َاْيَن َما تَُكْونُْوا يُْدِرْكُكُّ ِذٖه ِمْن ِعْنِد اّلٰله ِذٖه ِمْن ِعْنِدَك  ۭقُْل  ُقْولُْوا هه َُّقْولُْوا هه ئٌَة ي ِٰ َسي

ُٓؤََلِۗء الَْقْوِم ََل يَََكُدْوَن يَْفَقهُْوَن َحِديْثًا        ِ ۭ فََماِل هه ْن ِعْنِد اّلٰله  11ُك  ِمٰ

اور اگر انہیں ( ۱)تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر پکڑے گی گو تم مضبوط قلعوں میں ہو 

ی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہللا تعاٰلی کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی کوئی بھالئ

انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ ہللا ( ۴)پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے 

 (۲)تعاٰلی کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہوگیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں 

نوں کو سمجھانے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ دنیا فانی ہے ایسے کمزور مسلما ۱۔۷۲

اور اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے لئے تم کچھ مہلت طلب کر رہے ہو۔ اس کے مقابلے میں 

آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے جس کے اطاعت اٰلہی کے صلے میں تم سزاوار ہوگے۔ دوسرے 

وقت پر آکر رہے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو یہ جہاد کرو یا نہ کرو، موت تو اپنے 

کر بیٹھ جاؤ پھر جہاد سے گریز کا کیا فائدہ؟ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلند و باال 

 فصیلوں والے قلعے ہیں۔

یہاں سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں  ۴۔۷۲ 

ہللا کی ( خوش حالی، غلے کی پیداوار، مال اوالد کی فروانی وغیرہ)بھالئی نے بھی کہا کہ 

اے محمد صلی ہللا علیہ ( قحط سالی، مال و دولت میں کمی وغیرہ)طرف سے ہے اور برائی 

وسلم تیری طرف سے ہے یعنی تیرے دین اختیار کرنے کے نتیجے میں آئی ہے۔ جس طرح 

جب انہیں ' ون کے بارے میں ہللا تعاٰلی نے فرمایا حضرت موسٰی علیہ السالم اور قوم فرع

بھالئی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، یہ ہمارے لئے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں اور جب کوئی 

برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسٰی علیہ السالم اور ان کے پیروکاروں سے بدشگوفی پکڑتے 

 ( ۱۲۱االعراف۔)ے ہیں۔ ہیں یعنی نعوز باہلل ان کی نحوست کا نتیجہ بتالت

یعنی بھالئی اور برائی دونوں ہللا کی طرف سے ہی ہے لیکن یہ لوگ قلت فہم و علم اور  ۲۔۷۲

 کثرت جہل اور ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔
 

َّْفِسَك  ۭ ِٰئٍَة فَِمْن ن ِ ۡ َوَمآ َاَصابََك ِمْن َسي نٍَة فَِمَن اّلٰله ِ َشهِْيًدا     َمآ َاَصابََك ِمْن َحس َ ى ِِبّلٰله َك ِللنَّاِس َرُسْوًَل ۭ َوَكفه  11َوَاْرَسلْنه

اور جو برائی پہنچتی ہے وہ ( ۱)تجھے جو بھالئی ملتی ہے وہ ہللا تعاٰلی کی طرف سے ہے 

ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے واال بنا کر ( ۴)تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے 

 عاٰلی گواہ کافی ہے۔بھیجا ہے اور ہللا ت

یعنی اس کے فضل و کرم سے ہے یعنی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے، کیونکہ ۱۔۷٢

نیکی کی توفیق بھی دینے واال ہللا تعاٰلی ہی ہے۔ عالوہ ازیں اس کی نعمتیں اتنی بےپایاں ہیں کہ 
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س لئے ایک ایک انسان کی عبادت و اطاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ا

حدیث میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا، محض ہللا کی رحمت 

سے جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں صحابہ اکرام رضوان ہللا علھیم اجمعین نے عرض 

آپ کیا یارسول ہللا آپ صلی ہللا علیہ وسلم بھی ہللا کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے 

ہاں جب تک ہللا مجھے بھی اپنے، دامان رحمت میں نہیں ' صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ 

 ( صحیح بخاری)' ڈھانک لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا 

سے واضح " کل من عند ہللا"۔ یہ برائی بھی اگرچہ ہللا کی مشیت سے ہی آتی ہے۔ جیسا کہ ۴۔۷٢

یا اس کا صلہ ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا یہ تمہارے نفس ہے لیکن یہ برائی کسی گناہ کی عقبیت 

سے ہے یعنی تمہاری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرمایا تمہیں جو 

مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے اور بہت سے گناہ تو معاف ہی فرما 

 دیتا ہے۔
 

ُسْوَل فََقْد  ُِّطعِ الرَّ ْم َحِفْيًظا     َمْن ي َك عَلَْْيِ َ ۚ َوَمْن تََوٰٰله فََمآ َاْرَسلْنه ٌَ اّلٰله  ۭ 11َاَطا

کی جو اطاعت کرے اسی نے ہللا تعاٰلی کی فرمانبرداری کی ( صلی ہللا علیہ وسلم)اس رسول 

 اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔
 

ِٰ َويَُقْولُْوَن َطاعَ  ُ يَْكتُُب َما يَُبي ْي تَُقْوُل ۭ َواّلٰله ِ نْھُْم غَْْيَ اَّلَّ َفٌة ِمٰ
ِٕ
ََّت َطاۗى ِ َوِكْيًَل      ٌة  ۡ فَِاَذا بََرُزْوا ِمْن ِعْنِدَك بَي ى ِِبّلٰله ِ ۭ َوَكفه ْ عََٰل اّلٰله ُتْوَن ۚ فََاْعرِْض َعْنھُْم َوتََوكَّ

10 

ے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ ک

( ۱)ایک جماعت، جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خالف راتوں کو مشورہ کرتی ہے 

ان کی راتوں کی بات چیت ہللا لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور ہللا پر بھروسہ 

 رکھیں ہللا تعاٰلی کافی کارساز ہے۔

قین آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے۔ راتوں کو ان یعنی یہ مناف۱۔۲۱

کے برعکس باتیں کرتے اور سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم ان سے 

اعراض کریں اور ہللا پر توکل کریں ان کی باتیں اور سازشیں آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو کوئی 

 کیونکہ آپ کا ولی اور کارساز ہللا ہے۔ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی
 

ا       ِ لََوَجُدْوا ِفْيِه اْخِتََلفًا َكِثْْيً َن  َۭولَْو ََكَن ِمْن ِعْنِد غَْْيِ اّلٰله  11َافَََل يََتَدبَُّرْوَن الُْقْراه

کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ ہللا تعاٰلی کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا 

 ۔(۱)یناً اس میں بھی کچھ اختالف پاتے تو یق

قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے اس میں غور و تدبر کی تاکید کی جا رہی  ۱۔۲۴

ہے اور اس کی صداقت جانچنے کے لئے ایک معیار بھی بتالیا گیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا 

اور بیان کردہ واقعات میں تعارض و  اس کے مضامین( جیسا کہ کفار کا خیال ہے)ہوا کالم ہوتا 

تناقص ہوتا۔ کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے۔ ایک ضخیم اور مفصل کتاب 

ہے، جس کا ہر حصہ اعجاز و بالغت میں ممتاز ہے۔ حاالنکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف 

، دوسرے، اس میں پچھلی میں زبان کا معیار اور اس کی فصاحت و بالغت قائم ہی نہیں رہتی

قوموں کے واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ جنہیں ہللا عالم الغیوب کے سواء کوئی اور بیان نہیں 

کر سکتا۔ تیسرے ان حکایات و قصص میں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے 

گزشتہ واقعات  سے چھوٹا کوئی جزئیہ قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا ہے۔ حاالنکہ ایک انسان

بیان کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفصیالت میں تعارض و تضاد واقع 
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ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کوتاہیوں سے مبراء ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ 

 یقینا کالم اٰلہی ہے اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول ہللا

 صلی ہللا علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔
 

ٓ ُاوِل  ُسْوِل َوِاٰله ْوُه ِاَٰل الرَّ ْوِف َاَذاُعْوا ِبٖه َۭولَْو َردُّ َٰ َن اَْلَْمِن َاِو الْ ِْْۢبُطْونَٗه ِمنْھُْم ۭ َولَْوََل فَْضلُ َوِاَذا َجاَۗءُھْم َاْمٌر ٰمِ َتن ْيَن يَس ْ ِ ِ عَلَْيُُكْ  اَْلَْمِر ِمنْھُْم لََعِلَمُه اَّلَّ اّلٰله

َن ِاَلَّ قَِلْيًَل     ْيطه ََّبْعَُتُ الش َّ ُتٗه ََلت  11َوَرْْحَ

جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، 

حاالنکہ اگر یہ لوگ اس رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ 

الوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ تک پہنچنے و

اور اگر ہللا تعاٰلی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے ( ۱)کرتے ہیں 

 عالوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔

غرض سے بیان کیا جا  یہ بعض کمزور اور جلدباز مسلمانوں کا رویہ، ان کی اصالح کی ۱۔۲۲

رہا ہے۔ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہالکت و شکست کی خبر 

جس کو سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں بعض )ہے۔ 

اور خوف ( دفعہ ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی پیدا ہوتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے

جس سے )کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہالکت کی خبر ہے 

اس لئے ( مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے

انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں، چاہے امن کی ہوں یا خوف کی انہیں سن کر عام 

ے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو یا اہل علم و لوگوں میں پھیالنے کے بجائ

تحقیق میں انہیں پہنچا دو تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط؟ اگر صحیح ہے تو اس 

وقت اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے یا بےخبر رہنا یہ اصول ویسے تو عام حاالت میں 

گ میں تو اس کی اہمیت و افادیت بہت ہی زیادہ ہے۔ استنباط کا بھی بڑا اہم ہے لیکن حالت جن

مادہ نبط ہے نبط اس پانی کو کہتے ہیں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے۔ اسی 

 (فتح القدیر)لیے استنباط تحقیق اور بات کی تہہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ 
 

ِ ۚ ََل تَُُكَّ  ُ َاَشدُّ ِبَْ فََقاِتْل ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله يَْن َكَفُرْوا ۭ َواّلٰله ِ ُ َاْن يَُّكفَّ َِبَْس اَّلَّ ََ اّلٰله َاَشدُّ تَْنِكْيًَل     ُف ِاَلَّ نَْفَسَك َوَحٰرِِض الُْمْؤِمِنْْيَ ۚ َع  11ًسا وَّ

تو ہللا تعاٰلی کی راہ میں جہاد کرتا رہ، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں 

والوں کو رغبت دالتا رہ، بہت ممکن ہے کہ ہللا تعاٰلی کافروں کی جنگ کو روک دے اور ایمان 

 ہللا تعاٰلی سخت قوت واال ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔
 

 ٗ ئًَة يَُّكْن َلَّ ِٰ َّْشَفْع َشَفاعًَة َسي نْھَا ۚ َوَمْن ي ٗ نَِصيٌْب ِمٰ نًَة يَُّكْن َلَّ َّْشَفْع َشَفاعًَة َحس َ ِقْيتًا    َمْن ي ٍء مُّ ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ نْھَا ۭ َوََكَن اّلٰله  11ِكْفٌل ِمٰ

جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو 

برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لئے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور ہللا تعاٰلی 

 ہرچیز پر قدرت رکھنے واال ہے۔
 

ٍء َحِس  َ ََكَن عَٰله ُكِٰ ََشْ ْوَھا ۭ ِانَّ اّلٰله ْيَُتْ ِبَتِحيٍَّة فََحــيُّْوا ِِبَْحَسَن ِمنْھَآ َاْو ُردُّ  11يْبًا     َوِاَذا ُحيِٰ

بےشبہ ( ۱)اور جب تمہیں سالم کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو 

 نے واال ہے۔ہللا تعاٰلی ہرچیز کا حساب لی

ہے یا کے یا میں ادغام کے بعد تحیۃ ہوگیا۔ اس کے معنی ہیں۔ ( تفعلۃ)تحیۃ اصل میں تحیۃ ۱۔۲٦

زیادہ ( فتح القدیر)یہاں یہ سالم کرنے کے معنی میں ہے۔ ( الدعاء بالحیاة)درازی عمر کی دعا 
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میں و  اچھا جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السالم علیکم کے جواب

رحمتہ ہللا کا اضافہ اور السالم علیکم و رحمتہ ہللا کے جواب میں و برکاتہ کا اضافہ کر دیا 

جائے۔ لیکن کوئی السالم علیکم ورحمتہ ہللا و برکاتہ کہے تو پھر اضافے کے بغیر انہی الفاظ 

اور  میں جواب دیا جائے، ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السالم علیکم کہنے سے دس نیکیاں

اس کے ساتھ و رحمتہ ہللا کہنے سے بیس نیکیاں اور برکاتہ کہنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں۔ 

یاد رہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی ایک مسلمان ( ٤۲٢،٤٤۰ص٤مسند احمد، جلد)

جب دوسرے مسلمان کو سالم کرے۔ لیکن اہل ذمہ یعنی یہود و نصارٰی کو سالم کرنا ہو تو ایک 

ن کو سالم کرنے میں پہل نہ کی جائے۔ دوسرے اضافہ نہ کیا جائے بلکہ صرف و علیکم تو ا

 (صحیح بخاری کتاب االستیذان۔ مسلم، کتاب السالم)کے ساتھ جواب دیا جائے 
 

َمِة ََل َريَْب ِفْيِه ۭ َوَمْن َاْصدَ  َ ِاَلَّ ُھَو ۭ لََيْجَمَعنَُُّكْ ِاٰله يَْوِم الِْقيه ُ ََلٓ ِاَله ِ َحِديْثًا    َاّلٰله    11ُق ِمَن اّلٰله

ہللا وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس 

 میں کوئی شک نہیں ہللا تعاٰلی سے زیادہ سچی بات واال اور کون ہوگا۔( آنے)کے 
 

ُ َاْرَكَسھُ ِفِقْْيَ ِفئََتْْيِ َواّلٰله َد ََلٗ َسِبْيًَل فََما لَُُكْ ِِف الُْمنه ُ فَلَْن َّتِ ُّْضِلِل اّلٰله ُ ۭ َوَمْن ي ُبْوا ۭ َاتُرِيُْدْوَن َاْن ََتُْدْوا َمْن َاَضلَّ اّلٰله  11    ْم ِبَما َكس َ

انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ ( ۱)تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ کہ منافقوں میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ 

اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ ہللا تعاٰلی کے ( ۴) سے ہللا تعاٰلی نے اوندھا کر دیا ہے۔

گمراہ کئے ہوؤں کو تم راہ راست پر ال کھڑا کرو، جسے ہللا تعاٰلی راہ بھال دے تو ہرگز اس کے 

 (۲)لئے کوئی راہ نہ پائے گا 

یہ استفہام انکار کے لئے ہے یعنی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختالف نہیں  ۱۔۲۲

ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر 

صحیح بخاری سورہ، نساء صحیح مسلم، کتاب )واپس آگئے تھے، ہماری بات نہیں مانی گئی 

جیسا کہ تفصیل میں پہلے گزر چکی ہے۔ ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں ( المنافقین

لڑنا چاہئے، دوسرا ( بھی)بن گئے، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ان منافقین سے  کے دو گروہ

 گروہ اسے مصلحت کے خالف سمجھتا تھا۔

سے مراد رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی مخالفت اور جہاد سے اعراض ( اعمال)َکَسبُوا  ۴۔۲۲

ی میں مبتال کر دیا، یا ہے۔ ارَکسھُْم۔ اوندھا کر دیا یعنی جس کفر و ضاللت سے نکلے تھے، اس

 اس کے سبب ہالک کر دیا۔

جس کو ہللا گمراہ کر دے یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا  ۲۔۲۲ 

 دے، انہیں کوئی راہ یاب نہیں کر سکتا۔
 

ْوا لَْو تَْكُفُرْوَن مََكَ َكَفُرْوا فَتَُكْونُْوَن َسَواًۗء فَََل تَتَِّخُذْوا ِمنْ  ُّ َودُّ َّْوا فَُخُذْوُھْم َواْقُتلُْوُھْم َحْيُث َوَجْدت ِ ۭ فَِاْن تََول ُمْوُھْم ۠ َوََل ھُْم َاْوِلَياَۗء َحّٰته يُھَاِجُرْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله

ا     ََل نَِصْْيً    11تَتَِّخُذْوا ِمنْھُْم َوِليًّا وَّ

ح کفر کرنے لگو اور پھر ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طر

سب یکساں ہو جاؤ، پس جب تک یہ اسالم کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو 

اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ ( ۴)پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو ( ۱)حقیقی دوست نہ بناؤ 

 ٹھنا۔خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بی( ۲)لگ جائیں 

اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان ہوگئے ہیں۔ اس ( ترک وطن)ہجرت  ۱۔۲٢

 صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی۔

 یعنی جب تمہیں ان پر قدرت و طاقت حاصل ہو جائے۔ ۴۔۲٢
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 حالل ہو یا حرام۔ ۲۔٢۲ 
 

ْيَن يَِصلُْوَن ِاٰله قَْومٍۢ بَيْنَُُكْ َوبَيْ  ِ َُّقاتِلُْوُُكْ َاْو يَُقاِتلُْوا قَْوَمھُْم ۭ َولَْو َشاَۗء ِاَلَّ اَّلَّ ْت ُصُدْوُرُھْم َاْن ي ْيثَاٌق َاْو َجاُۗءْوُُكْ َحِّصَ تَلُْوُُكْ ۚ فَِاِن نَھُْم ٰمِ ُ لََسلََّطھُْم عَلَْيُُكْ فَلَقه اّلٰله

َلََ  لُْوُُكْ فَََلْ يَُقاِتلُْوُُكْ َوَالَْقْوا ِالَْيُُكُ السَّ ْم َسِبْيًَل       اْعََتَ ُ لَُُكْ عَلَْْيِ  11 فََما َجَعَل اّلٰله

سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو 

تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے 

ہللا تعاٰلی چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم اور اگر ( ۱)بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں 

پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کرلیں اور تم سے لڑائی نہ ( ۴)سے یقیناً جنگ کرتے 

تو ہللا تعاٰلی نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ ( ۲)کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں 

 لڑائی کی نہیں کی۔

سے لڑنے کا علم دیا جا رہا ہے۔ اس سے دو قسم کے لوگ مستثٰنی ہیں۔ ایک وہ یعنی جن ۱۔٢۰

لوگ جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں 

ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے۔ دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان 

ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم کے سینے اس بات سے تنگ 

 سے جنگ کریں یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت میں۔

یعنی یہ ہللا کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا ورنہ اگر ہللا تعاٰلی ان کے دل  ۴۔٢۰

کا خیال پیدا کر دیتا تو یقینا وہ بھی تم سے لڑتے۔ اس  میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے

 لئے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خالف کوئی اقدام مت کرو۔ 

کنارہ کش رہیں، نہ لڑیں، تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔  ۲۔٢۰

عمال کئے گئے ہیں۔ تاکہ مسلمان ان کے بارے میں تاکید اور وضاحت کے لئے تین الفاظ است

محتاط رہیں کیونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی یہ علیحدگی مسلمانوں 

کے مفاد میں بھی ہے، اسی لئے اس کو ہللا تعاٰلی نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے۔ اس لئے 

س کی مثال وہ جماعت بھی ہے جس کا تعلق ا! جب وہ مزکورہ حال پر قائم رہیں ان سے مت لڑو

بنی ہاشم سے تھا، یہ جنگ بدر والے دن مشریکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے، 

لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، جیسے حضرت عباس 

تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،  رضی ہللا تعاٰلی عنہ عم رسول صلی ہللا علیہ وسلم وغیرہ جو ابھی

اسی لیے ظاہر طور پر کافروں کے کیمپ میں تھے۔ اس لیے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے 

حضرت عباس رضی ہللا کو قتل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفا کیا۔ 

 سلم یہاں مسالمۃ یعنی صلح کے معنی میں ہے
 

َخرِيَْن يُرِيْدُ  َتِجُدْوَن اه َّْم يَ س َ ْوٓا ِاَٰل الِْفْتنَِة ُاْرِكُسْوا ِفْيھَا ۚ فَِاْن ل َمنُْوا قَْوَمھُْم ُُۭكََّما ُردُّ َمنُْوُُكْ َوََّيْ ْ ََلَ َويَُكفُّْوٓاَايِْديَھُْم فَُخُذْوُھْم َواْقُتلُْوُھْم ْوَن َاْن َّيَّ ْعََتِلُْوُُكْ َويُلُْقْوٓا ِالَْيُُكُ السَّ

ِبْينًا       َحْيُث ثَِقْفُتُمْوُھْم ۭ نًا مُّ ْم ُسلْطه ُُكْ َجَعلْنَا لَُُكْ عَلَْْيِ
ِٕ
ى
ۗ    10َوُاوله

چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں۔ ( بظاہر)تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی 

کی طرف الئے جاتے ( ۴)لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی ( ۱)اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں 

ے منہ اس میں ڈال دیئے جاتے ہیں پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور ہیں تو اوندھ

تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو 

 ۔(۲)جہاں کہیں بھی پاؤ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی 

کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسالم کا یہ ایک تیسرے گروہ  ۱۔٢۱

اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اپنی قوم میں جاتے شرک بت پرستی کرتے تاکہ 

 وہ انہیں اپنا ہی مذہب سمجھیں اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے۔
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میں لوٹا دیئے جاتے۔ یا الفتنۃُ سے مراد  الفِْتنۃ سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے اسی شرک ۴۔٢۱

قتال ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بالیا یعنی لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس پر 

 آمادہ ہو جاتے ہیں،

اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خالف بغض  ۲۔٢۱ 

یا تمہارے خالف آمادہ قتال ہونے ( شرک)کوشش دوبارہ فتنے و عناد ہے، تب ہی وہ یہ ادنٰی 

 میں مبتال ہوگئے۔
 

ا ۚ َوَمْن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطَٔـــ ًا فَتَْحرِْيُر َرقَ  ً َّْقُتَل ُمْؤِمنًا ِاَلَّ َخَطـــــــ  ٓ َاْھِِلٖٓ اِ َوَما ََكَن ِلُمْؤِمٍن َاْن ي َسلََّمٌة ِاٰله ِديٌَة مُّ ْؤِمنٍَة وَّ قُْوا ۭ فَِاْن ََكَن ِمْن قَْوٍم عَُدٰوٍ َبٍة مُّ دَّ َّصَّ ٓ َاْن ي َلَّ

ْيثَاٌق فَدِ  ْؤِمنٍَة ۭ َوِاْن ََكَن ِمْن قَْومٍۢ بَيْنَُُكْ َوبَيْنَھُْم ٰمِ َُُّكْ َوُھَو ُمْؤِمٌن فَتَْحرِْيُر َرقََبٍة مُّ ْؤِمنٍَة ۚ ل رِْيُر َرقََبٍة مُّ ٓ َاْھِِلٖ َوََتْ َسلََّمٌة ِاٰله ْد فَِصَياُم َشهَْرْيِن يٌَة مُّ َّْم ََيِ فََمْن ل

ُ عَِلــْيًما َحِكـْيًما       ِ ۭ َوََكَن اّلٰله َن اّلٰله  11ُمتََتاِبَعْْيِ ۡ تَْوبًَة ٰمِ

تو ( )۴)مگر غلطی سے ہو جائے ( ۱)کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں 

ڈالے، اس پر ایک مسلمان غالم کی گردن جو شخص کسی مسلمان کو بالقصد مار ( اور بات ہے

ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ ( ۲)آزاد کرانا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے 

اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان، تو ( ٤)بطور صدقہ معاف کر دیں 

ر اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ او( ٢)صرف ایک مومن غالم کی گردن آزاد کرانی الزمی ہے 

تم میں اور ان میں عہد و پیماں ہے تو خون بہا الزم ہے، جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا 

پس جو نہ پائے اس کے ذمے ( ٦)جائے اور ایک مسلمان غالم آزاد کرنا بھی ضروری ہے 

 تعاٰلی بخوبی ہللا تعاٰلی سے بخشوانے کے لئے اور ہللا( ۷)لگاتار دو مہینے کے روزے ہیں 

 جاننے واال اور حکمت واال ہے۔

یہ نفی۔ نہی کے معنی میں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے یعنی ایک مومن کو قتل کرنا  ۱۔٢۴

ممنوع اور حرام ہے تمہارے یہ الئق نہیں ہے کہ تم ہللا کے رسول صلی ہللا علیہ وسلم کو ایذاء 

 یعنی حرام ہے۔' پہنچاؤ 

وجوہ متعدد ہو سکتے ہیں مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو۔ غلطی کے اسباب و  ۴۔٢۴

 مگر بوجوہ قتل ہو جائے۔

یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے جو دو چزیں ہیں۔ ایک بطور کفارہ و استغفار  ۲۔٢۴ 

ہے یعنی مسلمان غالم کی گردن آزاد کرنا اور دوسری چیز بطور حق العباد کے ہے اور وہ ہے 

قتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے، وہ دیت کی مقدار م

حدیث کی روح سے سو اونٹ یا اسکے مساوی قیمت سونے چاندی یا کرنسی کی شکل میں 

 ہوگی۔

 معاف کر دینے کو صدقہ سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دینا ہے۔ ٤۔٢۴

ں ہوگی۔ اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ یعنی اس صورت میں دیت نہی ٢۔٢۴ 

اس کے وارث حربی کافر ہیں، اس لئے وہ مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں اس کی وجہ 

 (فتح القدیر)سے اس کے خون کی حرمت کم ہے 

یہ ایک تیسری صورت ہے اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں  ٦۔٢۴ 

ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ( ذمی)ا ہے کہ اگر مقتول معاہد ہے بعض نے کہ

ہوگی، کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ 

صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بیان 

 کیا جا رہا ہے۔

گر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت اور اس آخری صورت یعنی ا ۷۔٢۴ 

دو مہینے کے روزے ہیں۔ اگر درمیان میں ( بغیر ناغہ کے)میں دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار 
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ناغہ ہوگیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہونگے۔ جیسے حیض، نفاس یا شدید 

 (ابن کثیر)کے عذر شرعی ہونے میں اختالف ہے۔  بیماری، جو روزہ رکھنے میں مانع ہو۔ سفر
 

ُ عَلَْيِه َولََعنَٗه َوَاعَدَّ  ا ِفْيھَا َوغَِضَب اّلٰله ِِلً ُ خه ًدا فََجَزاُۗؤٗه ََجََّنَّ تََعٰمِ َّْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّ  11 ََلٗ عََذاًِب َعِظْيًما      َوَمْن ي

ا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سز

اسے ہللا تعاٰلی نے لعنت کی ہے اور اس کے لئے بڑا ( ۱)گا۔ اس پر ہللا تعاٰلی کا غضب ہے 

 عذاب تیار کر رکھا ہے۔

جس کا ذکر ماقبل کی آیت )قتل خطا ( ۱)یہ قتل عمد کی سزا ہے۔ قتل کی تین قسمیں ہیں۔  ۱۔٢۲

قتل عمد جس کا مطلب ہے ارادہ اور ( ۲)ثابت ہے۔ قتل شبہ عمد جو حدیث سے ( ۴( )میں ہے

نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عادتاً قتل 

کیا جا رہا ہے جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی 

رہنا ہوگا نیز ہللا کا غضب اور اس کی لعنت گئی ہے مثال اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ 

اور عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں۔ 

جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا ہللا کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے احادیث 

مومن کے قاتل کی ( ۲)کی گئی ہیں۔  میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعیدیں بیان

توبہ قبول ہے یا نہیں؟ بعض علما مزکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں۔ 

لیکن قرآن وحدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے 

بہ عام ہیں۔ ہر گناہ چاہے اور دیگر آیات تو( ۷۰الفرقان۔( )اال من تاب وٰامن وعمل عمال صالحا)

چھوٹا ہو یا بڑا یا بہت بڑا توبۃ النصوح سے اس کی معافی ممکن ہے یہاں اس کی سزا جہنم جو 

بیان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ سزا ہے جو ہللا 

ہمیشہ )خلود  تعاٰلی اس جرم پر اسے دے سکتا ہے اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں

ہے۔ کیونکہ جہنم میں خلود کافروں اور ( لمبی مدت)کا مطلب بھی مکث طویل ( جہنم میں رہنے

مشرکوں کے لیے ہی ہے عالوہ ازیں قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد سے ہے جو توبہ سے بھی 

ا سکتا ہے ساقط نہیں ہوتے لیکن ہللا تعاٰلی اپنے فضل وکرم سے بھی اس کی تالفی اور ازالہ فرم

فتح القدیر و ابن )اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ 

 (کثیر
 

ٓى ِالَ  ِ فَتََبيَّنُْوا َوََل تَُقْولُْوا ِلَمْن َالْقه بَُْتْ ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله َمنُْوٓا ِاَذا َْضَ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ َ لَْسَت مُ َّيه َله ِ َمغَاِِنُ ْيُُكُ السَّ نَْيا  ۡ فَِعْنَد اّلٰله وِة الُّ ْؤِمنًا ۚ تَبْتَُغْوَن َعَرَض الَْحيه

َ ََكَن ِبَما تَْعَملُْونَ  ُ عَلَْيُُكْ فَتََبيَّنُْوا  ِۭانَّ اّلٰله ْن قَْبُل فََمنَّ اّلٰله ِِلَ ُكْنَُتْ ِمٰ ٌة  َۭكذه  11 َخِبْْيًا      َكِثْْيَ

ی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تم سے سالم جب تم ہللا ک! اے ایمان والو

تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی ( ۱)علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان واال نہیں 

ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر ہللا ( ۴)تالش میں ہو تو ہللا تعاٰلی کے پاس بہت سی غنیمتیں 

لہذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بیشک ہللا تعاٰلی تمہارے  تعاٰلی نے تم پر احسان کیا

 اعمال سے باخبر ہے۔

احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی عالقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک چرواہا  ۱۔٢٤

بکریاں چرا رہا تھا، مسلمان کو دیکھ کر چروا ہے نے سالم کیا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ 

چانے کے لئے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق شاید وہ جان ب

لے کر حضور صلی ہللا علیہ وسلم کی ( بطور مال غنیمت)کئے اسے قتل کر ڈاال اور بکریاں 

خدمت میں حاضر ہوگئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی ہللا 
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کہ مکہ میں پہلے تم بھی چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور  علیہ وسلم نے یہ فرمایا

 تھے، مطلب یہ تھا کہ قتل کا کوئی جواز نہیں تھا۔

یعنی تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہوگیئں، یہ کچھ بھی نہیں، ہللا کے پاس اس  ۴۔٢٤ 

ہیں دنیا میں مل سکتی سے کہیں زیادہ بہتر نعمتیں ہیں جو ہللا رسول کی اطاعت کی وجہ سے تم

 ہیں اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے۔
 

ْمَواِلهِ ِ ِِبَ هُِدْوَن ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ِر َوالُْمجه َ ِعُدْوَن ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ غَْْيُ ُاوِل الْضَّ َتِوي الْقه هِِديَْن ِِبَْمَواِلهِمْ ََل يَس ْ ُ الُْمجه َل اّلٰله ِعِدْيَن  ْم َوَانُْفِسهِْم ۭ فَضَّ َوَانُْفِسهِْم عََٰل الْقه

ِعِدْيَن َاْجًرا َعِظْيًما     هِِدْيَن عََٰل الْقه ُ الُْمجه َل اّلٰله نه ۭ َوفَضَّ ُ الُْحس ْ عََد اّلٰله    11 َدَرَجًة  ۭ َولُُكًّ وَّ

اپنی جانوں اور مالوں سے ہللا کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے 

اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے ( ۱)لے مومن برابر نہیں رہنے وا

رہنے والوں پر ہللا تعاٰلی نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو ہللا تعاٰلی نے 

ہے لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت ( ۴)ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا 

 ی فضیلت دے رکھی ہے۔بڑے اجر ک

جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہللا کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے  ۱۔٢٢

وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو ( نابینا صحابی)والے برابر نہیں تو حضرت عبد ہللا بن ام مکتوم 

ھا کہ گھر میں معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے مجبور ہیں۔ مطلب یہ ت

بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر 

َررِ )سکیں گے، اس پر ہللا تعاٰلی نے  کا استثناء نازل فرما دیا " بغیر عذر کے("َغْیُر اُولِی الضَّ

یک ہیں کیونکہ یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے، مجاھدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شر

 ( صحیح بخاری کتاب الجہاد)انہیں عذر نے روکا ہوا ہے۔ 

یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ  ۴۔٢۲

لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے۔ تاہم ہللا تعاٰلی نے دونوں کے ساتھ ہی بھالئی کا 

نے استدالل کیا ہے کہ عام حاالت میں جہاد فرض عین نہیں، وعدہ کیا ہوا ہے اس سے علماء 

فرض کفایہ ہے یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس عالقے کے 

 دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔
 

ُ غَُفْوًرا رَّ  ًة ۭ َوََكَن اّلٰله َرْْحَ نُْه َوَمْغِفَرًة وَّ ٍت ِمٰ    11ِحْيًما      َدَرجه

اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور ہللا تعاٰلی بخشش 

 کرنے واال اور رحم کرنے واال ہے۔
 

َتْضَعفِ  َكُة َظاِلِمْيٓ َانُْفِسهِْم قَالُْوا ِفْْيَ ُكْنَُتْ  ۭقَالُْوا ُكنَّا ُمس ْ
ِٕ
ٰهىھُُم الَْملهۗى ْيَن تََوف ِ ىھُْم ْْيَ ِانَّ اَّلَّ َك َمْاوه

ِٕ
ى
ۗ ِ َواِسَعًة فَُتھَاِجُرْوا ِفْيھَا  ۭفَُاوله  ِِف اَْلَْرِض ۭقَالُْوٓا َالَْم تَُكْن َاْرُض اّلٰله

ا       ُ   َۭوَساَۗءْت َمِصْْيً َّنَّ    11ََجَ

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو 

یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب ( ۱)ال میں تھے؟ پوچھتے ہیں، تم کس ح

فرشتے کہتے ہیں کیا ہللا تعاٰلی کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی ( ۴)تھے 

 لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔

کہ اور اس کے قرب و جوار میں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو م ۱۔٢۷

مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی عالقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے 

سے گریز کیا۔ جب کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لئے ہجرت کا نہایت 

پر عمل نہیں تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا اس لئے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم 
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کیا۔ ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے۔ اور ان کا ٹھکانا جہنم بتالیا گیا جس سے ایک تو یہ معلوم 

ہوا کہ حاالت و ظروف کے اعتبار سے اسالم کے بعض احکام کفر یا اسالم کے مترادف بن 

ا۔ جاتے ہیں جیسے اس موقع پر ہجرت اسالم اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار پای

دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسالم کی تعلیمات پر 

 عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔

سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب و جوار ہے ( جگہ)یہاں ارض  ۴۔٢۷ 

راد مدینہ ہے لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے یعنی پہلی جگہ سے اور آگے ارض ہللا سے م

مراد ارض کفار ہوگی۔ جہاں اسالم پر عمل مشکل ہو اور ارض ہللا سے مراد ہر وہ جگہ ہوگی 

 جہاں انسان ہللا کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کرکے جائے۔
 

َِٰساۗ  َتْضَعِفْْيَ ِمَن الٰرَِجاِل َوالن ََل َُّيَْتُدْوَن َسِبْيًَل     ِاَلَّ الُْمس ْ َتِطْيُعْوَن ِحْيََلً وَّ اِن ََل يَس ْ    11ِء َوالِْوْلَ

مگر جو مرد عورتیں اور بچے بےبس ہیں جنہیں نہ تو کسی کا چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی 

 ۔(۱)راست کا علم ہے 

ے جو اس کے یہ ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے مستثنٰی کرنے کا حکم ہ ۱۔٢۲

وسائل سے محروم اور راست سے بھی بےخبر تھے۔ بچے اگرچہ شرعی حکام کے مکلف نہیں 

ہوتے لیکن یہاں ان کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کہا گیا ہے بچے تک بھی 

 ہجرت کریں یا پھر یہاں بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے ہونگے۔
 

ُ اَ  ََ اّلٰله َك َع
ِٕ
ى
ۗ ا غَُفْوًرا      فَُاوله ُ َعُفوًّ َّْعُفَو َعْنھُْم ۭ َوََكَن اّلٰله  11ْن ي

بہت ممکن ہے کہ ہللا تعاٰلی ان سے درگزر کرے، ہللا تعاٰلی درگزر کرنے واال اور معاف کرنے 

 واال ہے۔
 

َسَعًة  ا وَّ ََغًا َكِثْْيً ْد ِِف اَْلَْرِض ُمره ِ ََيِ ُّھَاِجْر ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ِ َوَرُسْوَِلٖ ُُثَّ يُْدِرْكُه الَْمْوُت فَقَْد َوقََع َاْجُرٗه عََٰل  َۭوَمْن ي ُرْج ِمْنْۢ بَيِْتٖه ُمھَاِجًرا ِاَٰل اّلٰله ْ ِ  ۭ  َوَمْن ُيَّ  اّلٰله

ِحْيًما       ُ غَُفْوًرا رَّ    ٠١١َوََكَن اّلٰله

یں بھی پائے گا جو کوئی ہللا کی راہ میں وطن چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ

اور جو کوئی اپنے گھر سے ہللا تعاٰلی اور اس کے رسول صلی ہللا علیہ ( ۱)اور کشادگی بھی 

وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر ہللا تعاٰلی کے 

 ، اور ہللا تعاٰلی بڑا بخشنے واال مہربان ہے۔(۴)ذمہ ثابت ہوگیا 

میں ہجرت کی ترغیب اور مشرکین سے دوری اختیار کرنے کی تلقین ہے ُمَراَغَما  اس ۱۔۱۰۰

کے معنی جگہ، جائے قیام یا جائے پناہ اور َسَعۃَ سے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی و 

 فراخی ہے۔

اس میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے چاہے موت کی وجہ سے  ۴۔۱۰۰

کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں سے ایک سو افراد وہ اس عمل 

کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جو توبہ کے لئے نیکوں کی ایک بستی میں جا رہا 

تھا کہ راستے میں موت آگئی۔ اور ہللا تعاٰلی نے نیکوں کی بستی کو نسبت دوسری بستی کے 

کی وجہ سے اسے مالئکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے، اسی طرح جو قریب تر کر دیا جس 

شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں اسے موت آجائے تو اسے ہللا کی 

طرف سے ہجرت کا ثواب ملے گا، گو ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پایہ تکمیل تک بھی نہ پہنچ 

( انما االعمال بالنیات)لیہ وسلم نے فرمایا سکا ہو جیسے حدیث میں بھی آیا ہے نبی صلی ہللا ع

آدمی کے لئے وہی ہے جس کی اس ( وانمالکل امریء مانویٰ "عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے 
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جس نے ہللا اور اس کے رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے لئے ہجرت کی پس، اس "نے نیت کی 

ی عورت سے شادی کرنے کی ہجرت ان ہی کے لئے ہے اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کس

کی نیت سے ہجرت کی پس اس کی ہجرت اسی کے لئے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت 

یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام ( صحیح بخاری، باب بدء الوحی ومسلم، کتاب االمارة")کی

کو شامل ہے۔ یعنی اس کو کرتے وقت ہللا کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ مقبول، ورنہ مردود 

 (ہوگا
 

َّْفِتنَ  لهوِة  ڰ ِاْن ِخْفَُتْ َاْن ي ْوا ِمَن الصَّ ٌِ َاْن تَْقُّصُ بَُْتْ ِِف اَْلَْرِض فَلَيَْس عَلَْيُُكْ ُجنَا ِبْينًا      َوِاَذا َْضَ ا مُّ ِفرِْيَن ََكنُْوا لَُُكْ عَُدوًّ ْيَن َكَفُرْوا ۭ ِانَّ اْلكه ِ ُُكُ اَّلَّ

٠١٠ 

وں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نماز

 یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔( ۱)ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے 

کی اجازت دی جا رہی ہے، ( دوگانہ ادا کرنے)اس حالت میں سفر میں نماز قصر کرنے  ۱۔۱۰۱

اس وقت پورا عرب  غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ" اگر تمہیں ڈر ہو۔"ان خفتم۔ 

دارالحرب بنا ہوا تھا۔ کسی طرف بھی خطرات سے خالی نہیں تھا۔ یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ 

سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے جیسے قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اس قسم کی 

ِذْیَن ٰاَمنُْوا اَل تَاْ ُكلُوا ٰیٓاَیُّھَا الَّ ) قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی یعنی غالب احوال کے اعتبار سے 

ٰضَعفَةً  ٰبٓوا اَْضَعافًا مُّ نًا ۘ  َواَل تُْكِرھُْوا فَتَٰیتُِكْم َعلَي اْلبَِغا( )310:۔ آل عمران1( الرِّ ِء اِْن اََرْدَن تََحصُّ

ْنیَا نہ کرو اگر وہ تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور ( 11:۔ النور42( لِّتَْبتَُغْوا َعَرَض اْلَحٰیوِة الدُّ

چونکہ بچنا چاہتی تھیں، اس لئے ہللا نے اسے بیان فرما دیا۔ یہ نہیں کہ اگر "اس سے بچنا چاہیں۔

) وہ بدکاری پر آمادہ ہوں تو پھر تمہارے لئے یہ جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کروا لیا کرو 

ْن نَِّساۘ  َوَربَا تِْي فِْي ُحُجْوِرُكْم مِّ
بعض صحابہ رضوان ہللا علیہم کے ( 41:۔ النساء2( ٕىُِكُم ۘ  ٕىِبُُكُم الٰٰ

ذہن میں بھی یہ اشکال آیا کہ اب تو امن ہے ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہئے۔ نبی 

یہ ہللا کی طرف سے تمہارے لئے صدقہ ہے اس کے صدقے کو "صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا

 (کتاب المسافرین اور دیگر کتب حدیثوصحیح مسلم، ۴۲،۲٦، ص۱مسند أحمد جلد")قبول کرو۔ 
 

َعَك َولَْيْاُخُذْوٓا َاْسِلَحَتھُمْ  نْھُْم مَّ َفٌة ِمٰ
ِٕ
لهوَة فَلَْتُقْم َطاۗى ْم فََاقَْمَت لَھُُم الصَّ ى لَْم يُ   َۣوِاَذا ُكْنَت ِفْْيِ َفٌة ُاْخره

ِٕ
ُُكْ ۠ َولَْتْاِت َطاۗى

ِٕ
َراۗى ُدْوا فَلَْيُكْونُْوا ِمْن وَّ َصلُّْوا فَلُْيَصلُّْوا فَِاَذا َْسَ

يَْن َكَفُرْوا لَْو تَْغُفلُْوَن َعْن َاْسِلَحِتُُكْ َوَاْمتِ  ِ َِ عَلَْيُُكْ ِاْن ََكَن ِبُُكْ َاذً َمَعَك َولَْيْاُخُذْوا ِحْذَرُھْم َوَاْسِلَحَتھُْم ۚ َودَّ اَّلَّ اِحَدًة  ۭ َوََل ُجنَا ْيََلً وَّ ى َعتُُِكْ فَيَِمْيلُْوَن عَلَْيُُكْ مَّ

ِفِر  َ َاعَدَّ ِلْلكه ٓ َاْن تََضُعْوٓا َاْسِلَحَتُُكْ ۚ َوُخُذْوا ِحْذَرُُكْ ۭ ِانَّ اّلٰله ْرٰضه َطٍر َاْو ُكْنَُتْ مَّ ْن مَّ هِْينًا     ِمٰ  ٠١١يَْن عََذاًِب مُّ

جب تم ان میں ہو اور ان کے لئے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے 

ار لئے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ ساتھ اپنے ہتھی

جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے 

اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لئے رہے، کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور 

ہاں اپنے ہتھیار اتار ( ۱)و جاؤ، تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں اپنے سامان سے بےخبر ہ

رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو 

جانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لئے رہو یقیناً ہللا تعاٰلی نے منکروں کے لئے ذلت کی 

 ۔مار تیار کر رکھی ہے

اس آیت میں صلٰوة الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلٰوة الخوف کے معنی،  ۱۔۱۰۴

خوف کی نماز یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے 

مقابل جنگ کے لئے تیار کھڑی ہوں تو ایک لمحے کی غفلت مسلمانوں کے لئے خطرناک ثابت 

الت میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلٰوة الخوف پڑھنے کا حکم ہے، ہو سکتی ہے ایسے حا
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جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثالً فوج دو حصوں میں تقسیم ہوگئی 

ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو اور ایک 

لم کے پیچھے نماز پڑھی، جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو حصے نے آکر نبی صلی ہللا علیہ وس

گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہوگیا اور مورچہ زن پہلے واال نماز کے لئے آگیا۔ بعض 

روایت میں آتا ہے آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی، اس 

فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ بعض  طرح آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی دو رکعت اور باقی

میں آتا ہے کہ دو دو رکعات پڑھائیں اس طرح آپ کی چار رکعت اور فوجیوں کی دو دو رکعت 

ہوئیں اور بعض میں آتا ہے کہ ایک رکعت پڑھ کر التحیات کی طرح بیٹھے رہے فوجیوں نے 

ور دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے طور پر ایک رکعت اور پڑھ کر دو رکعات پوری کیں ا

جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آکر نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آپ 

صلی ہللا علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور التحیات میں بیٹھ گئے اور اس وقت 

تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کرلی۔ پھر ان کے ساتھ آپ نے 

م پھیر دیا اس طرح آپ کی بھی دو رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی دو رکعات سال

  (دیکھئے کتب حدیث)ہوئیں۔ 
 

عَٰله ُجنُْوِبُُكْ ۚ فَِاَذا اْطَمْانَـْنَُتْ فََاقِ  قُُعْوًدا وَّ ًما وَّ َ ِقيه لهوَة فَاْذُكُروا اّلٰله لهوَة  ۚ ِانَّ افَِاَذا قََضْيَُتُ الصَّ ْوقُْوًًت      ْيُموا الصَّ ًبا مَّ لهوَة ََكنَْت عََٰل الُْمْؤِمِنْْيَ ِكته لصَّ

٠١١ 

اور جب ( ۱)پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہللا تعاٰلی کا ذکر کرتے رہو 

 (۲)یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔( ۴)اطمنان پاؤ تو نماز قائم کرو 

خوف کی نماز ہے اس میں چونکہ تخفیف کر دی گئی ہے، اس لئے اس کی مراد یہی  ۱۔۱۰۲

 تالفی کے لئے کہا جا رہا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہللا کا ذکر کرتے رہو۔

اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز اس  ۴۔۱۰۲ 

 طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حاالت میں پڑھی جاتی ہے۔ 

اس میں نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر  ۲۔۱۰۲

شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز 

 غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خالف ہے۔
 

ُنْوا ِِف ابِْتغَاِۗء الَْقْوِم ۭ ِانْ  ِ َما ََل يَْرُجْوَن  ۭ َوَكَ  َوََل ََتِ َّھُْم ََّيْ لَُمْوَن مََكَ ًَتْ لَُمْوَن ۚ َوتَْرُجْوَن ِمَن اّلٰله ُ عَِلــْيًما َحِكــْيًما      تَُكْونُْوا ًَتْ لَُمْوَن فَِان    ٠١١َن اّلٰله

تو اگر تمہیں بےآرامی ہوتی ہے ( ۱)ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو 

انہیں بھی تمہاری طرح بےآرامی ہوتی ہے اور تم ہللا سے وہ امید رکھتے ہو، جو امید انہیں 

 اور ہللا تعاٰلی دانا اور حکیم ہے۔( ۴)نہیں، 

یعنی اپنے دشمن کے تعاقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ بلکہ ان کے خالف بھرپور  ۱۔۱۰٤

 جہدوجہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو۔

زخم تو تمہیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچے ہیں لیکن ان زخموں پر تمہیں یعنی  ۴۔۱۰٤ 

تو ہللا سے اجر کی امید ہے۔ لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے۔ اس لئے اجر آخرت کے حصول 

 کے لئے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو وہ کافر نہیں کر سکتے۔
 

َب ِِب  ٓ َاْنَزلْنَآ ِالَْيَك اْلِكته ِنْْيَ َخِصْيًما    ِاَنَّ
ِٕ
ُ  َۭوََل تَُكْن ِلٰلَْخاۗى ىَك اّلٰله    ٠١١لَْحٰقِ ِلَتْحُُكَ بَْْيَ النَّاِس ِبَمآ َاره
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یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز 

( ۴)خیانت کرنے والوں  اور( ۱)کے مطابق فیصلہ کرو جس سے ہللا نے تم کو شناسا کیا ہے 

 کے حمایتی نہ بنو۔

کے شان نزول میں بتالیا گیا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ( تک ۱۱۲سے  ۱۰٤)ان آیات  ۱۔۱۰٢

ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن ابیرق نے ایک انصاری کی زرہ چرالی، جب اس کا 

زرہ ایک یہودی کے چرچہ ہوا اور اسے بےنقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ 

گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت 

میں پہنچ گئے، ان سب نے کہا زرہ چوری کرنے واال فالں یہودی ہے، یہودی نبی صلی ہللا علیہ 

ے گھر وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا بنی ابیرق نے زرہ چوری کرکے میر

ہوشیار تھے اور نبی صلی ہللا علیہ ( طمعہ بشیر وغیرہ)پھینک دی ہے۔ بنی ظفر اور بنی ایبرق 

وسلم کو باور کراتے رہے کہ چور یہودی ہے اور طعمہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی 

صلی ہللا علیہ وسلم بھی انکی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہوگئے اور قریب تھا کہ اس 

ی کو چوری کے الزام سے بری کرکے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ انصار

ہللا تعاٰلی نے یہ آیت نازل فرما دی، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

بھی بحیثیت ایک انسان غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ عالم 

ہیں تھے ورنہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر فوراً صورتحال واضح ہوجاتی تیسری بات یہ الغیب ن

معلوم ہوئی کہ ہللا تعاٰلی اپنے پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے اور اگر کبھی 

حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آجائے تو فورا ہللا تعاٰلی 

نبہ فرما دیتا اور اس کی اصالح فرما دیتا ہے جیسا کہ عصمت انبیا کا تقاضا ہے یہ وہ اسے مت

 مقام عصمت ہے جو انبیاء کے عالوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔

اس سے مراد وہی بنی ابیرق ہیں۔ جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے  ۴۔۱۰٢

گلی آیت میں بھی ان کے اور ان کے حماتیوں یہودی کو چور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے۔ ا

 کے غلط کردار کو نمایاں کرکے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے۔
 

ِحْيًما      َ ََكَن غَُفْوًرا رَّ َ  ِۭانَّ اّلٰله َتْغِفِر اّلٰله اس ْ  ۚ ٠١١وَّ

اال، مہربانی کرنے واال بیشک ہللا تعاٰلی بخشش کرنے و( ۱! )اور ہللا تعاٰلی سے بخشش مانگو

 ہے۔

یعنی بغیر تحقیق کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے،  ۱۔۱۰٦

اس پر ہللا تعاٰلی سے مغفرت طلب کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی 

جائز نہیں۔ عالوہ ازیں کی بابت پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے اس کی حمایت اور وکالت کرنا 

اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق 

میں فیصلہ کرا لے گا درآں حالیکہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلے کی عند ہللا کوئی 

فرمایا اہمیت نہیں۔ اس بات کو نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان 

میں ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ! خبردار

ہوں ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز طرار اور ہوشیار ہو اور میں 

اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں درآنحالیکہ وہ حق پر نہ ہو اور 

ح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا اس طر

 (صحیح بخاری)ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ 
 

اًَن َاِثــْيًما      بُّ َمْن ََكَن َخوَّ َ ََل ُُيِ َتانُْوَن َانُْفَسھُْم ِۭانَّ اّلٰله ْيَن َُيْ ِ  ڌ٠١١َوََل ُّتَاِدْل َعِن اَّلَّ
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اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گنہگار 

 ہللا تعاٰلی کو اچھا نہیں لگتا۔
 

ُتْوَن َما ََل يَْرٰضه ِمَن الْقَ  ِٰ ِ َوُھَو َمَعھُْم ِاْذ يَُبي ُفْوَن ِمَن اّلٰله ْٰ تَ ُفْوَن ِمَن النَّاِس َوََل يَس ْ ْٰ َت َّس ْ ُ ِبَما يَْعَملُْوَن ُمِحْيًطا    ْوِل ۭ َوَكَ ي  ٠١١َن اّلٰله

ہللا تعاٰلی سے نہیں چھپ سکتے وہ راتوں کے وقت جب ( لیکن)وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں 

کہ ہللا کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی ہللا ان کے پاس ہوتا ہے، 

 ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔
 

 ٓ َمةِ ھه َ َعْنھُْم يَْوَم الِْقيه َاِدُل اّلٰله نَْيا    ۣ فََمْن َيُّ وِة الُّ َدلَُْتْ َعْنھُْم ِِف الَْحيه ُٓؤََلِۗء جه ْم َوِكْيًَل      َانَُْتْ هه ْن يَُّكْوُن عَلَْْيِ  ٠١١َاْم مَّ

امت کے دن ہاں تو یہ تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی لیکن ہللا تعاٰلی کے سامنے قی

 (۱)ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔

یعنی جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا تو ہللا کی گرفت سے اسے بچا سکے  ۱۔۱۰٢

 گا۔
 

ِد  َ ََيِ َتْغِفِر اّلٰله ًءا َاْو يَْظَِلْ نَْفَسٗه ُُثَّ يَس ْ َّْعَمْل ُسْوۗ ِحْيًما      َوَمْن ي َ غَُفْوًرا رَّ  ٠٠١اّلٰله

جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر ہللا سے استغفار کرے تو ہللا کو 

 بخشنے واال، مہربانی کرنے واال پائے گا۔
 

ُ عَِلــْيًما َحكـِ  ُبٗه عَٰله نَْفِسٖه ۭ َوََكَن اّلٰله ََّما يَْكس ِ  ٠٠٠ْيًما      َوَمْن يَّْكِسْب ِاثًْما فَِان

 اور ہللا بخوبی جاننے واال ہے( ۱)اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے 

اس مضمون کی ایک دوسری آیت میں ہللا تعاٰلی فرماتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے واال کسی  ۱۔۱۱۱

چھ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر نفس کو وہی ک

 ملے گا جو کما کر ساتھ لے گیا ہوگا،
 

ِبيْ  ِاثًْما مُّ ا فََقِد اْحتََمَل ُّبَْتاًَن وَّ ً    ٠٠١نًا     َوَمْن يَّْكِسْب َخِطْيۗئًَة َاْو ِاثًْما ُُثَّ يَْرِم ِبٖه بَرِيْۗـــــــــ 

ھایا اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کرے کسی بےگناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹ

 ۔(۱)اور کھال گناہ کیا 

جس طرح بنو ابیرق نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھری، جو ان  ۱۔۱۱۴

 کی سی بدخصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے کاموں کے مرتکب ہونگے۔
 

ُّضِ  نْھُْم َاْن ي َفٌة ِمٰ
ِٕ
اۗى ْت طَّ ُتٗه لَهَمَّ ِ عَلَْيَك َوَرْْحَ َب َوالْ َولَْوََل فَْضُل اّلٰله ُ عَلَْيَك اْلِكته ٍء ۭ َوَاْنَزَل اّلٰله ْونََك ِمْن ََشْ ٓ َانُْفَسھُْم َوَما يَُْضُّ ِحْْكََة لُّْوَك َۭوَما يُِضلُّْوَن ِاَلَّ

ِ عَلَْيَك َعِظْيًما        ََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعََلُ ۭ َوََكَن فَْضُل اّلٰله  ٠٠١َوعَل

م تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا اگر ہللا تعاٰلی کا فضل اور رح

مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ ( ۱)قصد کر ہی لیا تھا 

سکتے، ہللا تعاٰلی نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو 

 ا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔اور ہللا تعاٰلی ک( ۴)نہیں جانتا 

یہ ہللا تعاٰلی کی اس خاص حفاظت و نگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبیاء علیہم السالم  ۱۔۱۱۲

کے لئے فرمایا ہے جو انبیاء پر ہللا کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے 

ہللا صلی ہللا علیہ  سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو ابیرق کی حمایت میں رسول( جماعت)طائفہ 

وسلم کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چال تھا کہ نبی 
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صلی ہللا علیہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے، جو فی الواقع چور 

 تھا۔

وحکمت  یہ دوسرے فضل واحسان کا تذکرہ ہے جو آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر کتاب ۴۔۱۱۲

نازل فرما کر اور ضروری باتوں کا حکم دے کر فرمایا گیا جس طرح دوسرے مقام پر ( سنت)

ْن اَْمِرنَا )فرمایا  ْیَمانُ  ۘ  َوَكٰذلَِك اَْوَحْینَآ اِلَْیَك ُرْوًحا مِّ ۔ 24( َما ُكْنَت تَْدِرْي َما اْلِكٰتُب َواَل ااْلِ

ایک فرشتہ اپنے حکم سے ( قرآن لے کر)اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ( 54:الشوری

ا اَْن یُّْلٰقٓى اِلَْیَك اْلِكٰتُب ااِلَّ ")تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ َوَما ُكْنَت تَْرُجْوٓ

بِّكَ  ْن رَّ اور تجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے ("48:۔ القصص44( َرْحَمةً مِّ

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ ہللا نے ( یہ کتاب اتاری گئی)رب کی رحمت سے گی، مکر تیرے 

آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر فضل واحسان فرمایا اور کتاب وحکمت بھی عطا فرمائی ان کے 

عالوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم دیا گیا جن سے آپ بےخبر تھے یہ بھی گویا آپ کے 

ے کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو اسے تو کسی اور سے علم حاصل عالم الغیب ہونے کی نفی ہ

کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہوں وحی کے 

 ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔
 

ىھُْم ِاَلَّ َمْن َاَمَر ِبَصَدقٍَة اَ  وه ْ ْن َنَّ ِ فََسْوَف نُْؤِتْيِه َاجْ ََل َخْْيَ ِِفْ َكِثْْيٍ ِمٰ ِِلَ ابِْتغَاَۗء َمْرَضاِت اّلٰله َّْفَعْل ذه ٍۢ بَْْيَ النَّاِس ۭ َوَمْن ي ًرا َعِظْيًما       ْو َمْعُرْوٍف َاْو ِاْصََلِ

٠٠١ 

ہاں بھالئی اس کے مشورے میں جو ( ۱)ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، 

اور جو شخص صرف ہللا ( ۴)وں میں صلح کرانے کا حکم کرے خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگ

اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب ( ۲)تعاٰلی کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے 

 ۔(٤)دیں گے 

سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خالف یا ( سرگوشی)نَْجَوٰی  ۱۔۱۱٤

 ۔ایک دوسرے کے خالف کرتے تھے

اور اصالح بین الناس ( جو ہر قسم کی نیکی میں شامل ہے)یعنی صدقہ خیرات معروف  ۴۔۱۱٤ 

کے بارے میں مشورے، خیر پر مبنی ہیں جیسا کہ احادیث میں بھی ان امور کی فضیلت و اہمیت 

 بیان کی گئی ہے۔

عمل بھی نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا ( یعنی رضائے اٰلہی کا مقصد)کیونکہ اگر اخالص  ۲۔۱۱٤

 نہ صرف ضائع ہو جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا۔

احادیث میں اعمال مزکورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہللا کی راہ میں حالل کمائی سے  ٤۔۱۱٤ 

ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا، نیک بات کی اشاعت بھی بڑی 

ہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا فضیلت ہے۔ اسی رشتہ داروں دوستوں اور با

بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں نمازوں اور نفلی صدقات و خیرات سے 

اال اخبرکم بأفضل من درجۃ الصیام والصالة )بھی افضل بتالیا گیا ہے۔ فرمایا 

ابوداود کتاب األدب۔ ( )قۃوفسادذات البین ھی الحال:اصالح ذات البین،۔ قال۔)والصدقۃ؟قالوابلیٰ 

حتٰی کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے ( ٦/٤٤۲،٤٤٤ترمذی، کتاب البرومسند أحمد

کی اجازت دے دی گئی تاکہ اسے ایک دوسرے کو قریب النے کے لئے دروغ مصلحت آمیز 

 لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، فینمی)کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں بھی تامل نہ کرے 

وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے ( بخاری( )خیرا اور یقول خیرا

 کے لئے اچھی بات پھیالتا اچھی بات کرتا ہے۔،
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 ٖ َِّبْع غَْْيَ َسِبْيِل الُْمْؤِمِنْْيَ نَُوَٰلِ ى َويَت َ ََلُ الْهُده ُسْوَل ِمْنْۢ بَْعِد َما تََبْيَّ َُّشاِقِق الرَّ ا      َما تَوَ َوَمْن ي َ ۭ َوَساَۗءْت َمِصْْيً  َونُْصِِلٖ ََجََّنَّ
   ٠٠١ٰٰله

جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے 

خالف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کردیں گے جدھر 

 وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔( ۱)گے وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں 

ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی مخالفت اور  ۱۔۱۱٢

مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی، دین اسالم سے خروج ہے جس پر یہاں 

جو دین اسالم کے اولین پیرو جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں 

اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، اور ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی 

گروہ مومنین موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہو۔ اس لئے صحابہ کرام رضی ہللا تعاٰلی عنہ کی مخالفت 

ام ہے۔ اس لئے صحابہ کرام اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا ن

رضی ہللا تعاٰلی عنہ کے راستے اور منہاج سے انحراف بھی کفر و ضالل ہی ہے۔ بعض علماء 

نے سبیل المومنین سے مراد اجماع امت لیا یعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع 

ی مسئلے پر صحابہ امت کا مطلب ہے کسی مسئلے میں امت کے تمام علماء وفقہا کا اتفاق۔ یا کس

کرام رضی ہللا تعاٰلی عنہ کا اتفاق یہ دونوں صورتیں اجماع امت کی ہیں اور دونوں کا انکار یا 

ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضی ہللا تعاٰلی عنہ کا اتفاق تو بہت 

اع صحابہ رضی ہللا سے مسائل میں ملتا ہے یعنی اجماع کی یہ صورت تو ملتی ہے۔ لیکن اجم

تعاٰلی عنہ کے بعد کسی مسئلے میں پوری امت کے اجماع و اتفاق کے دعوے تو بہت سے 

مسائل میں کئے گئے ہیں لیکن فی الحقیقت ایسے اجماعی مسائل بہت ہی کم ہیں۔ جن میں فی 

ار بھی الواقع امت کے تمام علما و فقہا کا اتفاق ہو۔ تاہم ایسے جو مسائل بھی ہیں، ان کا انک

صحابہ رضی ہللا تعاٰلی عنہ کے اجماع کے انکار کی طرح کفر ہے اس لئے کہ صحیح حدیث 

کہ ہللا تعاٰلی میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا اور جماعت پر ہللا کا ہاتھ ہے ' میں ہے 

 (صحیح ترمذی)۔ "
 

َك ِبٖه َويَْغِفُر َما ُّّْشَ َ ََل يَْغِفُر َاْن ي ِ فََقْد َضلَّ َضلهَلًۢ بَِعْيًدا      ِانَّ اّلٰله ُّّْشِْك ِِبّلٰله ََّشاُۗء  َۭوَمْن ي ِِلَ ِلَمْن ي  ٠٠١ُدْوَن ذه

اسے ہللا تعاٰلی قطًعا نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ہاں شرک کے عالوہ 

ور کی گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور ہللا کے ساتھ شریک کرنے واال بہت د

 گمراہی میں جا پڑا۔
 

رِيًْدا      نًا مَّ ْيطه َّْدُعْوَن ِاَلَّ ش َ ٓ ِاََنًَث  ۚ َوِاْن ي َّْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖهٓ ِاَلَّ    ٠٠١ِاْن ي

اور دراصل یہ صرف سرکش ( ۱)یہ تو ہللا تعاٰلی کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں 

 (۴)شیطان کو پوجتے ہیں۔

سے مراد یا تو وہ بت ہیں جن کے نام مؤنث تھے جیسے الت، عزٰی، ( تیںعور)اِنٰاًث  ۱۔۱۱۷

مناة، نائلہ وغیرہ۔ یا مراد فرشتے ہیں۔ کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو ہللا کی بیٹیاں سمجھتے 

 اور ان کی عبادت کرتے تھے ۔

بتوں، فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ کیونکہ  ۴۔۱۱۷

یطان ہی انسان کو ہللا کے در سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر جھکاتا ہے ش

 جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔
 

ْفُرْوًضا      َذنَّ ِمْن ِعَباِدَك نَِصْيًبا مَّ ِ ُ  َۘوقَاَل ََلََّتَّ ََّعنَُه اّلٰله    ٠٠١ل
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میں سے میں مقرر شدہ حصہ  جسے ہللا نے لعنت کی ہے اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں

 ۔(۱)لے کر رہوں گا 

مقرر شدہ حصہ سے مراد وہ نذر نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور  ۱۔۱۱۲

قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں اور جہنمیوں کا وہ کوٹہ بھی ہو سکتا ہے جنہیں 

 شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم لے جائے گا۔
 

ََلُ  نَّ وَّ ُ َّھُْم فَلَُيَغْٰيِ نَْعاِم َوََلُٰمَرن َذاَن اَْلَ َّھُْم فَلَُيبَتُِٰكنَّ اه َِٰينَّھُْم َوََلُٰمَرن َمن ِبْينًا      ِضلَّنَّھُْم َوََلُ اًَن مُّ َ ِْ َ ُخ ِِ ِ فََقْد َخ ْن ُدْوِن اّلٰله َن َوِليًّا ِمٰ ْيطه َّتَِّخِذ الش َّ ِ  ۭ َوَمْن ي  َخلَْق اّلٰله

ۭ ٠٠١ 

اور انہیں سکھاؤں گا کہ ( ۱)انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دالتا رہوں گا  اور

اور ان سے کہوں گا کہ ہللا تعاٰلی کی بنائی ہوئی صورت کو ( ۴)جانوروں کے کان چیر دیں 

جو شخص ہللا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان ! سنو( ۲)بگاڑ دیں 

 وبے گا۔میں ڈ

یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پیدا ہوتی اور  ۱۔۱۱٢

 انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔

یہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کی عالمتیں اور صورتیں ہیں۔ مشرکین ان کو بتوں کے نام  ۴۔۱۱٢

 کرتے تھے۔وقف کرتے تو شناخت کے لئے ان کا کان وغیرہ چیر دیا 

کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی ( ہللا کی تخلیق کو بدلنا)تغْیُر َخلِق ہللا  ۲۔۱۱٢

جس کا ابھی ذکر ہوا یعنی کان وغیرہ کاٹنا چیرنا سوراخ کرنا، ان کے عالوہ اور کئی صورتیں 

صد کے لئے بنائی ہیں، ہیں مثالً ہللا تعاٰلی نے چاند، سورج، پتھر اور آگ وغیرہ اشیاء مختلف مقا

لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر ان کو معبود بنا لیا۔ یا تغییر کا مطلب تغییر 

فطرت ہے یا حلت وحرمت میں تبدیلی ہے وغیرہ اسی تغییر میں مردوں کی نس بند کر کے اور 

روم کر دینا۔ اسی طرح عورتوں کے آپریشن کر کے انہیں اوالد پیدا کرنے کی صالحیت سے مح

میک آپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑ کر اپنی صورتوں کو مسخ کرنا اور وشم 

وغیرہ بھی شامل ہے یہ سب شیطانی کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ )یعنی گودنا گدوانا )

ر البتہ جانوروں کو اس لئے خصی کرنا کہ ان سے زیادہ انتفاع ہو سکے یا ان کا گوشت زیادہ بہت

ہو سکے یا اسی قسم کا کوئی اور صحیح مقصد ہو تو جائز ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی 

ہے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے خصی جانور قربانی میں ذبح فرمائے ہیں۔ اگر جانور کو 

 خصی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم ان کی قربانی نہ کرتے۔
 

ُن  ِاَلَّ  غُُرْوًرا     يَِعُدُھْم َويُ  ْيطه ْم ۭ َوَما يَِعُدُھُم الش َّ  ٠١١َمنِْْٰيِ

شیطان کے !( مگر یاد رکھو)وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا، اور سبز باغ دکھاتا رہے گا 

 جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔
 

ُدْوَن َعنْ  ُ ۡ َوََل ََيِ َّنَّ ىھُْم ََجَ َك َمْاوه
ِٕ
ى
ۗ  ٠١٠ھَا َمِحْيًصا     ُاوله

 یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارہ نہ ملے گا۔
 

ْيَن ِفْيھَآ  ِِلِ نْھهُر خه ِتھَا اَْلَ رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ ُنْدِخلُھُْم َجن ِت س َ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ِ َحقًّا  ۭ َومَ َواَّلَّ ِ ِقْيًَل     َابًَدا  ۭ َوْعَد اّلٰله  ٠١١ْن َاْصَدُق ِمَن اّلٰله

اور جو ایمان الئیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے 

چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابداآلباد رہیں گے، یہ ہے ہللا کا وعدہ جو سراسر سچا ہے اور کون 

 ۔(۱)ہے جو اپنی بات میں ہللا سے زیادہ سچا ہو 
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شیطانی وعدے تو سراسر دھوکا اور فریب ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ہللا کے وعدے  ۱۔۱۴۴

جو اس نے اہل ایمان سے کئے ہیں سچے اور برحق ہیں اور ہللا سے زیادہ سچا کون ہو سکتا 

ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ سچوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے 

تا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ شیطانی چیزوں کا چلن عام ہے اور ربانی کاموں پیچھے زیادہ چل

 کو اختیار کرنے والے ہر دور میں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہیں اور کم ہی ہیں۔
 

دْ  َز ِبٖه   َوََل ََيِ ْ ًءا َيُّ َّْعَمْل ُسْوۗ ُُكْ َوََلٓ َاَماِِنِٰ َاْھِل اْلِكتهِب  ۭ َمْن ي َماِنيِٰ ا     لَيَْس ِِبَ ََل نَِصْْيً ِ َوِليًّا وَّ  ٠١١ََلٗ ِمْن ُدْوِن اّلٰله

حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے، جو 

برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد ہللا کے پاس 

 کر سکے۔
 

َّْعَمْل ِمنَ  َك يَْدُخلُْوَن الَْجنََّة َوََل يُْظلَُمْوَن نَِقْْيًا     َوَمْن ي
ِٕ
ى
ۗ ِت ِمْن َذَكٍر َاْو ُانْٰثه َوُھَو ُمْؤِمٌن فَُاوله ِلحه  ٠١١الٰصه

جو ایمان واال ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے 

 ۔(۱)ن کا حق نہ مارا جائے گا اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ا

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بڑی خوش فہمیوں میں مبتال تھے۔ ۱۔۱۴٤

یہاں ہللا تعاٰلی نے پھر ان کی خوش فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی 

ن اور عمل صالح کامیابی محض امیدوں پر اور آرزؤں سے نہیں ملے گی اس کے لئے تو ایما

کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی تو اسے ہر 

صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی 

یا سزا سے بچا سکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ ہللا تعاٰلی نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرما

ہے تاکہ وہ بھی یہود و نصارٰی کی سی غلط فہمیوں، خوش فہمیوں اور عمل سے خالی آرزؤں 

اور تمناؤں سے اپنا دامن بچاکر رکھیں۔ لیکن افسوس مسلمان اس تنبیہ کے باوجود انہی خام 

خیالیوں میں مبتال ہوگئے جن میں سابقہ امتیں گرفتار ہوئیں۔ اور آج بےعملی اور بدعملی مسلمان 

 ا بھی شعار بنی ہوئی ہے اور اس کے باوجود وہ امت مرحومہ کہالنے پر مصر ہےک
 

ِهْْيَ َحِنْيًفا  َۭواَّتََّ  َ ِابْره ََّبَع ِمَلَّ ات ِ َوُھَو ُمْحِسٌن وَّ ٗه ّلِلٰه ْن َاْسََلَ َوَْجَ مَّ ِهْْيَ َخِلْيًَل      َوَمْن َاْحَسُن ِديْنًا ِمٰ ُ ِاْبره  ٠١١َذ اّلٰله

ے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو ہللا کے تابع کردے وہ بھی نیکوکار، ساتھ ہی باعتباردین ک

یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو اور ابرہیم علیہ السالم کو ہللا تعاٰلی نے اپنا 

 (۱)دوست بنایا ہے۔

عیار یہ ہے کہ یہاں کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ م ۱۔۱۴۲

اپنے کو ہللا کے سپرد کر دے محسن بن جائے اور ملت ابراہیم علیہ السالم کی پیروی کرے اور 

نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السالم کا ہے جن کو ہللا تعاٰلی نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی ہیں 

ر کے لئے اس میں کہ جس کے دل میں ہللا تعاٰلی کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی او

بمعنی فاعل ہے جیسے علیم بمعنی عالم اور بعض کہتے ہیں ( بروزن فعیل)جگہ نہ رہے۔ خلیل 

کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے حبیب بمعنی محبوب اور حضرت ابراہیم علیہ السالم یقینا ہللا کے 

 علیہ وسلم اور نبی صلی ہللا( فتح القدیر)محب بھی تھے اور محبوب بھی علیہ الصلٰوة والسالم 

نے فرمایا ہے، ہللا نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السالم کو خلیل 

 (صحیح مسلم کتاب المساجد)۔ "بنایا
 

ِحْيًطا      ٍء مُّ ِٰ ََشْ ُُ ُ ِب ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض َۭوََكَن اّلٰله وه مه ِ َما ِِف السَّ    ٠١١َوّلِلٰه
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 جو کچھ ہے سب ہللا ہی کا ہے اور ہللا تعاٰلی ہرچیز کو گھیرنے واال ہے۔ آسمانوں اور زمین میں
 

مَ  ِب ِِفْ يَته ُ يُْفِتْيُُكْ ِفْْيِنَّ   َوَما يُْتٰله عَلَْيُُكْ ِِف اْلِكته َِٰساِۗء ۭ قُِل اّلٰله َتْفُتْونََك ِِف الن ِّتْ ََل تُْؤتُْونَھُنَّ َما ُكِتَب لَھُنَّ َويَس ْ
ٰه َوتَْرغَُبْوَن َاْن تَْنِكُحْوُھنَّ  ي النَِٰساِۗء ال

ي ِِبلِْقْسطِ ۭ َوَما تَْفَعلُْوا ِمْن َخْْيٍ فَِانَّ ا مه اِن  َوَاْن تَُقْوُمْوا ِللَْيته َتْضَعِفْْيَ ِمَن الِْوْلَ َ ََكَن ِبٖه عَِلــْيًما      َوالُْمس ْ  ٠١١ّلٰله

خود ہللا ان کے بارے ! یجئےآپ کہہ د( ۱)آپ عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں 

میں حکم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں 

اور انہیں اپنے نکاح میں النے کی رغبت رکھتے ہو اور ( ۴)جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے 

انصاف کے ساتھ کرو  کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری

 ۔(٤)تم جو نیک کام کرو، بےشبہ ہللا اسے پوری طرح جاننے واال ہے ( ۲)

عورتوں کے بارے میں جو سواالت ہوتے رہتے ہیں، یہاں سے ان کے جوابات دیئے جا  ۱۔۱۴۷

 رہے ہیں۔

ی بابت وضاحت َوَما یُتلَٰی َعلَْیُکْم اس کا عطف ہللا یفتیُکْم پر ہے یعنی ہللا تعاٰلی ان ک ۴۔۱۴۷ 

فرماتا ہے اور کتاب ہللا کی وہ آیات وضاحت کرتی ہیں جو اس سے قبل یتیم لڑکیوں کے بارے 

جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے  ۲میں نازل ہو چکی ہیں۔ مراد سورہ نساء کی آیت 

 روکا گیا کہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن مہر

 دینے سے گریز کرتے تھے۔

اس کے دو ترجمے کئے گئے ہیں، ایک تو یہی جو مرحوم مترجم نے کیا ہے اس میں ۴۔۱۴۷

فی کا لفظ محذوف ہے اس کا دوسرا ترجمہ عن کا لفظ محذوف مان کر کیا گیا ہے یعنی ترغبون 

معنی  رغبت کا صلہ عن آئے تو"تمہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو"عن ان تنکحوھن، 

لَِّة اِْبٰرٖھَم )اعراض اور بےرغبتی کے ہوتے ہیں۔ جیسے  میں ( 310:۔ البقرة4( َوَمْن یَّْرَغُب َعْن مِّ

ہے یہ گویا دوسری صورت بیان کی گئی ہے کہ یتیم لڑکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی تو اس 

رنا کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثاء خود بھی اس کے ساتھ نکاح ک

پسند نہ کرتے اور کسی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے، تاکہ کوئی اور شخص اس کے 

حصہ جائیداد میں شریک نہ بنے۔ ہللا تعاٰلی نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری 

 صورت سے بھی منع فرمایا۔

اء وفی اس کا عطف۔ یتامی النساء۔ پر ہے۔ یعنی وما یتلی علیکم فی یتامی النس ۲۔۱۴۷ 

سورة النساء کی )المستضعفین من الولدان۔ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے ۔

یُْوِصْیُكُم )اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے اس سے مراد قرآن کا حکم ( ۲آیت نمبر 

ُ فِْيٓ اَْواَلِدُكمْ  و بھی وراثت میں حصہ دار ہے جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں ک( 33:۔ النساء2( ہللٰاٰ

بنایا گیا ہے۔ جب کہ زمانہ جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا چھوٹے 

کمزور بچے اور عورتیں وراثت سے محروم ہوتی تھیں۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دے 

 دیا۔

بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ اس کا عطف بھی یَتَاَمی النِّسآِء پر ہے۔ یعنی کتاب ہللا کا حکم  ٤۔۱۴۷ 

یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یتیم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب 

 (جیساکہ تفصیل گزری)بھی۔ دونوں صورتوں میں انصاف کرو 

 
َمآ اَ  َِ عَلَْْيِ ُنْوا َوتَتَُّقْوا َوِاِن اْمَرَاةٌ َخافَْت ِمْنْۢ بَْعِلھَا نُُشْوًزا َاْو ِاْعَراًضا فَََل ُجنَا حَّ َۭوِاْن َُتْس ِ ِت اَْلَنُْفُس الشُّ لُْح َخْْيٌ  َۭوُاْحِْضَ ُّْصِلَحا بَيَِْنَُما ُصلًْحا  ۭ َوالصُّ ْن ي

ا       َ ََكَن ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْْيً  ٠١١فَِانَّ اّلٰله

آپس میں صلح اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بےپرواہی کا خوف ہو تو دونوں 

صلح بہتر چیز ہے، طمع ہر ہر نفس میں شامل کر ( ۱)کرلیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں 
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اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیز گاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر ہللا ( ۴)دی گئی ہے 

 تعاٰلی پوری طرح خبردار ہے۔

اور اس سے دور رہنا اور اعراض خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے  ۱۔۱۴۲

کرنا معمول بنا لے یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کو کم ترخوب صورت 

مہر سے یا نان و نفقہ سے یا باری )بیوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر 

نہیں کیونکہ  خاوند سے مصالحت کر لے تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ( سے

صلح بہرحال بہتر ہے۔ حضرت ام المومنیں سودة رضی ہللا عنہ نے بھی بڑھاپے میں اپنی باری 

حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا کے لئے ہبہ کر دی تھی جسے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے قبول 

فاد ہے جو ُشٰح بخل اور طمع کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد اپنا اپنا م۴۔۱۴۲( صحیح بخاری)فرما لیا۔ 

 ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔

 
َِٰساِۗء َولَْو َحَرْصَُتْ فَََل تَِمْيلُْوا ُكَّ الَْمْيِل فَتََذُرْوَھا َتِطْيُعْوٓا َاْن تَْعِدلُْوا بَْْيَ الن ِحْيًما      ََكلُْمَعلََّقِة  ۭ َوِاْن تُْصِلُحْوا َوتَ  َولَْن تَس ْ َ ََكَن غَُفْوًرا رَّ تَُّقْوا فَِانَّ اّلٰله

٠١١ 

تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو گو تم اس کی کتنی 

ہی خواہش و کوشش کر لو اس لئے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھڑ لٹکتی 

ح کرو اور تقوٰی اختیار کرو تو بیشک ہللا تعاٰلی بڑی مغفرت اور اور اگر تم اصال( ۱)نہ چھوڑو 

 رحمت واال ہے۔

یہ ایک دوسری صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق  ۱۔۱۴٢

اور محبت میں وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کر سکتا۔ کیونکہ محبت، فعل قلب ہے جس 

نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں میں سے زیادہ محبت  پر کسی کو اختیار نہیں خود

حضرت عائشہ سے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی قلبی میالن اور 

محبت میں عدم مساوات ہے اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات میں مانع نہ بنے تو 

ی صلی ہللا علیہ وسلم نے اس کا نہایت عمدہ نمونہ پیش عند ہللا قابل مؤاخذہ نہیں۔ جس طرح کہ نب

فرمایا۔ لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں 

بہت کوتاہی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی محبوب بیوی کی طرح دوسری بیویوں کے 

بناکر رکھ چھوڑتے ہیں، نہ انہیں ( کی ہوئیدرمیان میں لٹ)حقوق ادا نہیں کرتے اور انہیں معلقہ 

طالق دیتے ہیں نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا ہے 

جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی "اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے

و قیامت کے دن وہ اس طرح آئے ت( یعنی دوسری کو نظر انداز کئے رکھے)طرف ہی مائل ہو 

 (ترمذی، کتاب النکاح)ساقط ہوگا۔ ( یعنی نصف)گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ 

 
ُ َواِسًعا َحِكْيًما      ْن َسَعِتٖه ۭ َوََكَن اّلٰله ُ لُُكًّ ِمٰ قَا يُْغِن اّلٰله ََّتَفرَّ  ٠١١َوِاْن ي

( ۱)عت سے ہر ایک کو بےنیاز کر دے گا اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو ہللا تعاٰلی اپنی وس

 ہللا تعاٰلی وسعت واال حکمت واال ہے۔

یہ تیسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی صورت نہ بنے پھر طالق کے  ۱۔۱۲۰

ذریعے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ممکن ہے علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی 

ت واال مرد مل جائے۔ اسالم میں طالق کو اگرچہ سخت ناپسند بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفا

اس کے "کیا گیا ہے، طالق حالل تو ہے لیکن یہ ایسا حالل ہے جو ہللا کو سخت ناپسند ہے

باوجود ہللا نے اس کی اجازت دی ہے اس لئے کہ بعض دفعہ حاالت ایسے موڑ پر پہنچ جاتے 

ین کی بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا اور فریق



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 211 

سے علیحدگی اختیار کرلیں۔ مزکورہ حدیث میں صحت اسناد کے اعتبار سے اگرچہ ضعف ہے 

تاہم قرآن وسنت کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ یہ حق اسی وقت استعمال کرنا چاہیے جب 

 نباہ کی کوئی صورت کسی طرح بھی نہ بن سکے۔

 
ِ َما ِِف  َُّقو  َوّلِلٰه ُُكْ َاِن ات ْيَن ُاْوتُوا اْلِكتهَب ِمْن قَْبِلُُكْ َوِاَّيَّ ِ ْينَا اَّلَّ ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض  َۭولََقْد َوصَّ وه مه ِت َوَما ِِف السَّ وه مه ِ َما ِِف السَّ َ ۭ َوِاْن تَْكُفُرْوا فَِانَّ ّلِلٰه ا اّلٰله

ْيًدا      ُ غَِنيًّا َْحِ  ٠١٠اَْلَْرِض ۭ َوََكَن اّلٰله

زمین اور آسمانوں کی ہر ہرچیز ہللا تعاٰلی ہی کی ملکیت میں ہے واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو 

تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ ہللا سے ڈرتے رہو اور 

اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ ہللا کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین 

 یں ہے اور ہللا بہت بےنیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔م
ِ َوِكْيًَل      ى ِِبّلٰله ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض ۭ َوَكفه وه مه ِ َما ِِف السَّ  ٠١١َوّلِلٰه

 ہللا کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور ہللا کارساز کافی ہے۔

 
ُّھَا  ََّشْا يُْذِهْبُُكْ َاي ِِلَ قَِدْيًرا     ِاْن ي ُ عَٰله ذه َخرِيَْن  َۭوََكَن اّلٰله ِت ِِبه  ٠١١النَّاُس َوََّيْ

وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، ہللا تعاٰلی ! اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو

 (۱)اس پر پوری قدرت رکھنے واال ہے 

) کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا یہ ہللا تعاٰلی کی قدرت قاہرہ و کاملہ کا اظہار ہے جب  ۱۔۱۲۲

ا اَْمثَالَُكمْ  ۘ  َواِْن تَتََولَّْوا یَْستَْبِدْل قَْوًما َغْیَرُكْم  اگر تم پھرو گے تو وہ ( 14:۔ محمد27( ثُمَّ اَل یَُكْونُْوٓ

 تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہونگے۔

 
نْيَ  ا     َمْن ََكَن يُرِيُْد ثََواَب الُّ ا بَِصْْيً ْيعًۢ ُ ََسِ ِخَرِة  َۭوََكَن اّلٰله نَْيا َواَْله ِ ثََواُب الُّ    ٠١١ا فَِعْنَد اّلٰله

( دونوں)ہللا تعاٰلی کے پاس تو دنیا اور آخرت ( یاد رکھو کہ)جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو 

 ے واال ہے۔اور ہللا تعاٰلی بہت سننے واال اور خوب دیکھن( ۱)کا ثواب موجود ہے 

جیسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنیمت کے حصول کے لئے کرے تو کتنی نادانی  ۱۔۱۲٤

کی بات ہے۔ جب ہللا تعاٰلی دنیا و آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھر اس سے 

 ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے۔؟ انسان دونوں ہی کا طالب کیوں نہ بنے۔

 
 ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ْيِن َواَْلَقْرَ َّيه ٓ َانُْفِسُُكْ َاِو الَْواِلَ ِ َولَْو عَٰله ِمْْيَ ِِبلِْقْسطِ ُشهََداَۗء ّلِلٰه َمنُْوا ُكْونُْوا قَٰوه ٓى َاْن ْيَن اه َِّبُعوا الْهَوه َما   ۣ فَََل تَت ُ َاْوٰله ِّبِ ِبْْيَ ۚ ِاْن يَُّكْن غَِنيًّا َاْو فَِقْْيًا فَاّلٰله

ا     تَْعِدلُْوا ۚ َوِاْن  َ ََكَن ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْْيً  ٠١١تَلْٗوٓا َاْو تُْعرُِضْوا فَِانَّ اّلٰله

عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی موال کے لئے ! اے ایمان والو

سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خالف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا 

وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ ہللا کو ( ۱)یزوں کے رشتہ داروں عز

اور اگر ( ۲)اس لئے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا ( ۴)زیادہ تعلق ہے 

تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے ہللا تعاٰلی اس سے ( ٤)تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی 

 ے۔پوری طرح باخبر ہ

اس میں ہللا تعاٰلی اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی  ۱۔۱۲٢

دینے کی تاکید فرما رہا ہے چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو 

 نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ اس لئے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔

ار کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ یعنی کسی مالد ۴۔۱۲٢ 

 تمہیں سچی بات کہنے سے روکے بلکہ ہللا ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔
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یعنی خواہش نفس، عصبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روک دے۔ جیسے  ۲۔۱۲٢ 

تمہیں کسی قوم کی ' ( 4:۔ المائدہ5( نَٰاُن قَْوٍم َعٰلٓي ااَلَّ تَْعِدلُْواَواَل یَْجِرَمنَُّكْم شَ )دوسرے مقام پر فرمایا 

 دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔

تلووا، لیی سے ماخوذ ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے۔ ٤۔۱۲٢

دت کا چھپانا اور اس کا ترک مطلب شہادت میں تحریف و تغیر ہے اور اعراض سے مراد شہا

کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس 

ہرحال میں : کے لئے جن باتوں کی ضرورت ہے۔ ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثالً 

ر محرک اس میں عدل کرو اس سے انحراف نہ کرو، کسی مالمت گر کی مالمت اور کوئی او

رکاوٹ نہ بنے بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست بازو بنو۔ صرف ہللا 

کی رضا تمہارے پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیل اور کتمان سے گریز 

ر یا کرو گے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا۔ عدل و انصاف کی زد اگر تم پ

تمہارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتے داروں پر بھی پڑے، تب بھی تم پروا مت کرو اور اپنی 

اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو اہمیت دو۔ کسی مال دار کو اس کی 

تونگری کی وجہ سے رعایت نہ کرو اور کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ کیونکہ 

کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے؟ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور وہی جانتا ہے 

دشمنی آڑے نہیں آنی چاہئے۔ بلکہ ان کو نظر انداز کر کے بےالگ عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام 

جس معاشرے میں ہوگا، وہاں امن و سکون اور ہللا کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول 

تعاٰلی علیہم نے اس نکتے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا،چنانچہ  ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان ہللا

حضرت عبد ہللا بن رواحہ رضی ہللا تعاٰلی عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم 

نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر 

وت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے آئیں۔ یہودیوں نے انہیں رش

ہللا کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے "فرمایا

زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ لیکن اپنے محبوب کی محبت 

ہیں کرسکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ ن

اسی عدل کیوجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم "یہ سن کر انہوں نے کہا"نہ کروں۔

 (تفسیر ابن کثیر")ہے

 
َل عَٰله َرُسْوَِلٖ َوا ْي نَزَّ ِ ِب اَّلَّ ِ َوَرُسْوَِلٖ َواْلِكته ِمنُْوا ِِبّلٰله َمنُْوٓا اه ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ َكِتٖه َوُكُتِبٖه َوُرُسِِلٖ َوالَْيْوِم اَْله َّيه

ِٕ
ۗى ِ َوَمله ْيٓ َانَْزَل ِمْن قَْبُل ۭ َوَمْن يَّْكُفْر ِِبّلٰله ِ ِب اَّلَّ ِخِر ْلِكته

 ٠١١فََقْد َضلَّ َضلهَلًۢ بَِعْيًدا     

ے ہللا تعاٰلی پر اس کے رسول صلی ہللا علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس ن! اے ایمان والو

اپنے رسول صلی ہللا علیہ وسلم پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی 

جو شخص ہللا تعاٰلی سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں ( ۱! )گئی ہیں، ایمان الؤ

سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی 

 ا۔گمراہی میں جا پڑ

ایمان والوں کو ایمان النے کی تاکید، تحصیل حاصل والی بات نہیں بلکہ کمال ایمان اور اس ( ۱)

َراطَ اْلُمْستَـقِْیمَ )پر استقرار و اثبات کا حکم ہے۔ جیسے   کا مفہوم ہے۔( 5:۔ الفاتحہ3( اِْھِدنَا الصِّ

 
َمنُْوا ُُثَّ  َمنُْوا ُُثَّ َكَفُرْوا ُُثَّ اه ْيَن اه ِ ُ ِلَيْغِفَر لَھُْم َوََل ِلَْيِْديَھُْم َسِبْيًَل      ِانَّ اَّلَّ َّْم يَُكِن اّلٰله  ۭ ٠١١َكَفُرْوا ُُثَّ اْزَداُدْوا ُكْفًرا ل

جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان الکر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ 

 (۱)نہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔گئے ہللا تعاٰلی یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ ا
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بعض مفسرین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں۔ یہود حضرت موسٰی علیہ السالم پر ایمان ( ۴)

الئے لیکن حضرت عزیر علیہ السالم کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر علیہ السالم پر ایمان الئے 

ہ حضرت محمد صلی ہللا تو حضرت عیسٰی کا انکار کیا۔ پھر کفر میں پڑھتے چلے گئے۔ حتی ک

علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا اور بعض نے اس سے مراد منافقین لئے ہیں،چونکہ مقصد 

ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لئے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے 

 ہوگئی۔باآلخر کفر وضاللت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید منقطع 

 
ا      ِفِقْْيَ ِِبَنَّ لَھُْم عََذاًِب َاِلْيـَمَۨ ِ الُْمنه    ٠١١بَّٰشِ

 منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب یقینی ہے۔ 

 
ِفرِْيَن َاْوِلَياَۗء ِمْن ُدْوِن الُْمْؤِمِنْْيَ ۭ َايَبْتَُغْوَن ِعْنَدُھُم الْ  ْيَن يَتَِّخُذْوَن اْلكه ِ ْيًعا     اَّلَّ ِ ََجِ َة ّلِلٰه َة فَِانَّ الِْعزَّ  ۭ ٠١١ِعزَّ

کیا ان ( ۱)جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں 

عزت تو ساری کی ساری ہللا تعاٰلی ( تو یاد رکھیں کہ)کے پاس عزت کی تالش میں جاتے ہیں؟ 

 (۴)کے قبضہ میں ہے۔

بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر  جس طرح سورہ ۱۔۱۲٢

یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یونہی استہزاء 

 کرتے ہیں۔

یعنی عزت کافروں کے ساتھ مواالت و محبت سے نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو ہللا کے  ۴۔۱۲٢

عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے، دوسرے مقام پر پھر اختیار میں ہے اور وہ 

فرمایا، جو عزت کا طالب ہے تو اسے سمجھ لینا چاہئیے کہ عزت سب کی سب ہللا کے لئے ہے 

اور اس کے رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے لئے ہے اور مومنین کے لئے ہے، لیکن منافق نہیں 

ور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے ا"جانتے۔

 کرنا چاہتے ہیں۔ درآنحالیکہ یہ طریقہ ذلت وخواری کا ہے عزت کا نہیں۔

 
ََتَْزُا ِبھَا فَََل تَْقعُ  ِ يُْكَفُر ِبھَا َويُس ْ يهِت اّلٰله ْعَُتْ اه ِب َاْن ِاَذا ََسِ َل عَلَْيُُكْ ِِف اْلِكته َ َجاِمُع ُدْوا َمَعھُْم َحّٰته ُيَُ َوقَْد نَزَّ ثْلُھُْم ۭ ِانَّ اّلٰله ْوُضْوا ِِفْ َحِديٍْث غَْْيِٖهٓ  ڮ ِانَُُّكْ ِاًذا ٰمِ

ْيَعَۨا      َ ََجِ ِفرِْيَن ِِفْ ََجََّنَّ ِفِقْْيَ َواْلكه    ٠١١الُْمنه

اور ہللا تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو ہللا 

ں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ تعاٰلی کی آیتو

تم بھی اس وقت انہی ( ورنہ)جب تک کہ وہ اس کے عالوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں ! نہ بیٹھو

 یقیناً ہللا تعاٰلی تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے واال ہے۔( ۱)جیسے ہو، 

کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں آیات اٰلہی کا استہزاء کیا یعنی منع  ۱۔۱٤۰

جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر نکیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوگئے۔ 

جو شخص ہللا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس دعوت ' جیسے ایک حدیث میں آتا ہے 

یں شراب کا دور چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور میں شریک نہ ہو جس م

اجتماعات میں شریک ہونا، جن میں ہللا اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے احکام کا قوالً یا عمالً 

مذاق اڑایا جاتا ہو جیسے آجکل کے امراء، فیشن ایبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم ایسا 

ثلُھُمْ اِنَّ )ہوتا ہے، سخت گناہ ہے  کی وعید قرآنی اہل ایمان کے اندر کپکپی طاری کر ( ُکْم اًِزامِّ

 دینے کے لئے کافی ہے بشرطیکہ دل کے اندر ایمان ہو۔
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َعُُكْ ڮ َوِاْن ََكنَ  ِ قَالُْوٓا َالَْم نَُكْن مَّ َن اّلٰله َُّصْوَن ِبُُكْ ۚ فَِاْن ََكَن لَُُكْ فَْتٌح ٰمِ ب ْيَن يَََتَ ِ ِفِر  اَّلَّ ُ ِلْلكه َن الُْمْؤِمِنْْيَ  ۭفَاّلٰله َتْحِوْذ عَلَْيُُكْ َونَْمنَْعُُكْ ٰمِ يَْن نَِصيٌْب   قَالُْوٓا َالَْم نَس ْ

ِفرِْيَن عََٰل الُْمْؤِمِنْْيَ َسِبْيًَل      ُ ِلْلكه َعَل اّلٰله ْ َمِة  ۭ َولَْن َيَّ ُُكُ بَيْنَُُكْ يَْوَم الِْقيه    ٠١٠َُيْ

انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر تمہیں ہللا فتح دے تو یہ کہتے ہیں  یہ لوگ تمہارے انجام کار کا

کہتے ہیں ( ان سے)کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو 

کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا 

اور ہللا تعاٰلی کافروں کو ( ۴)ہللا تعاٰلی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا پس قیامت میں خود ( ۱)

 ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔

یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا اور  ۱۔۱٤۱

کہ تمہیں  مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب یہ

غلبہ ہماری اس دوغلی پولیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ جو ہم نے مسلمانوں کو ظاہری 

طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی۔ لیکن درپردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی 

ں سے اور کمی نہیں کی تاآنکہ تم ان پر غالب آگئے۔ یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافرو

 کہا۔ 

یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کرلی۔  ۱۔۱٤۱

لیکن قیامت والے دن ہللا تعاٰلی کا فیصلہ ان باطنی جذبات وکیفیات کی روشنی میں ہوگا جنہیں تم 

جانتا  سینوں میں چھپائے ہوئے تھے اس لئے کہ ہللا تعاٰلی تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب

ہے اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نہایت 

 خسارے کا سودا کیا تھا جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا ہوگا۔

اہل اسالم کا غلبہ ( ۱)یعنی غلبہ نہ دے گا۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں  ۴۔۱٤۱ 

حجت اور دالئل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آسکتے ( ۴)قیامت والے دن ہوگا 

کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے ( ۲)

گا اور حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی محو ہو جائیں گے۔ ایک حدیث صحیحہ سے 

جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل، باطل سے غیر ( ٤)بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے 

راضی اور منکرات سے روکنے والے رہیں گے، کافر ان پر غالب نہ آسکیں گے۔ امام ابن 

َوَما اََصابَُکْم )یہ سب سے عمدہ معنی ہے کیونکہ ہللا تعاٰلی کا فرمان ہے ' العربی فرماتے ہیں 

ِصیبٍَۃ فَبََما َکَسبَْت اَْیِدْیُکمْ  جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے ( مُّ

 گویا مسلمانوں کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔( فتح القدیر)

 
لهوِة قَاُمْوا ُكَساٰله   يَُراۗ  َ َوُھَو َخاِدُعھُْم ۚ َوِاَذا قَاُمْوٓا ِاَٰل الصَّ ِدُعْوَن اّلٰله ِفِقْْيَ ُُيه َ ِاَلَّ قَِلْيًَل      ُءْوَن النَّاَس ِانَّ الُْمنه  ۡ  ٠١١َوََل يَْذُكُرْوَن اّلٰله

بیشک منافق ہللا سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے واال ہے 

صرف ( ۴)اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں ( ۱)

 ۔(٤)ہی تو یونہی برائے نام کرتے ہیں اور یاد الٰ ( ۲)لوگوں کو دکھاتے ہیں 

 اس کی مختصر تشریح سورہ بقرہ میں ہو چکی ہے۔  ۱۔۱٤۴

نماز اسالم کا اہم ترین رکن ہے اور اشرف ترین فرض ہے اور اس میں بھی کاہلی اور  ۴۔۱٤۴

سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا قلب ایمان، خشیت اٰلہی اور خلوص سے محروم تھا۔ 

وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی جیسا کہ نبی صلی یہی 

 ہللا علیہ وسلم کا فرمان ہے، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے بھاری ہے۔ 

یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھالوے کے لئے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو  ۲۔۱٤۴

 فریب دے سکیں۔
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کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصر سی پڑھتے ہیں، جب نماز اخالص، ہللا  ٤۔۱٤۴

خشیت اٰلہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت گراں ہوتی ہے۔ 

یہ منافق کی ' سے واضح ہے۔ حدیث میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ( ٤٢البقرہ۔)جیسا کہ 

فق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا نماز ہے، یہ منا

ہو جاتا ہے ( طلوع کے قریب)ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان 

 (صحیح مسلم)تو اٹھتا ہے اور چار ٹھونگیں مار لیتا ہے 

 
ُٓؤََلۗ  ِِلَ ڰ ََلٓ ِاٰله هه َذبَْذِبْْيَ بَْْيَ ذه َد ََلٗ َسِبْيًَل    مُّ ُ فَلَْن َّتِ ُّْضِلِل اّلٰله ُٓؤََلِۗء َۭوَمْن ي  ٠١١ِء َوََلٓ ِاٰله هه

وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحیح طور پر ان کی 

 جسے ہللا تعاٰلی گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا۔( ۱)طرف 

روں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے کاف ۱۔۱٤۲

ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر اور باطن وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں 

کے ساتھ اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے درمیان متحیر اور تذبذب کا ہی شکار رہتے تھے۔ 

منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے ' ' ہ وسلم کا فرمان ہے نبی صلی ہللا علی

کبھی ایک ریوڑ کی طرف ( بکرے کی تالش میں)لئے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے 

 (صحیح مسلم)جاتی ہے کبھی دوسرے کی طرف 

 
ِفرِيَْن َاْوِلَياۗ  َمنُْوا ََل تَتَِّخُذوا اْلكه ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ِبْينًا    َّيه نًا مُّ ِ عَلَْيُُكْ ُسلْطه َعلُْوا ّلِلٰه  ٠١١َء ِمْن ُدْوِن الُْمْؤِمِنْْيَ ۭ َاتُرِيُْدْوَن َاْن َّتْ

مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر ! اے ایمان والو

 ۔(۱)ہللا تعاٰلی کی صاف حجت قائم کر لو 

تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر تم دوستی کرو گے تو  یعنی ہللا نے ۱۔۱٤٤

یعنی )اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہللا کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ تمہیں بھی سزا دے سکے 

 معیصت اٰلہی اور حکم عدولی کی وجہ سے۔

 
ْرِك اَْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر ۚ َولَ  ِفِقْْيَ ِِف الَّ ا     ِانَّ الُْمنه َد لَھُْم نَِصْْيً    ٠١١ْن َّتِ

ناممکن ہے کہ تو ان کا ( ۱)منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے 

 کوئی مددگار پالے۔

جہنم کا سب سے نچال طبقہ ھَاِوْیۃَ کہالتا ہے۔ اَ َعاَذنَا ہللٰاٰ ِمْنھَا۔ منافقین کی مزکورہ عادات  ۱۔۱٤٢

 مسلمانوں کو ہللا تعاٰلی بچائے۔ و صفات سے ہم سب

 
َك َمَع الُْمؤْ   

ِٕ
ى
ۗ ِ فَُاوله ِ َوَاْخلَُصْوا ِديْنَھُْم ّلِلٰه ْيَن ًَتبُْوا َوَاْصلَُحْوا َواْعَتَصُمْوا ِِبّلٰله ِ ُ الُْمْؤِمِنْْيَ َاْجًرا َعِظْيًما    ِاَلَّ اَّلَّ  ٠١١ِمِنْْيَ  ۭ َوَسْوَف يُْؤِت اّلٰله

اور اصالح کرلیں اور ہللا تعاٰلی پر کامل یقین رکھیں اور خالص ہللا ہی کے ہاں جو توبہ کرلیں 

ہللا تعاٰلی مومنوں کو بہت بڑا اجر دے ( ۱)لئے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں 

 گا۔

یعنی منافقین میں سے جو ان چار چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا، وہ جہنم میں  ۱۔۱٤٦

 ئے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔جانے کی بجا

 
ُ َشاِكًرا عَِلــْيًما      َمنَُْتْ  ۭ َوََكَن اّلٰله ُ ِبَعَذاِبُُكْ ِاْن َشَكْرُُتْ َواه  ٠١١َما يَْفَعُل اّلٰله

( ۱)ہللا تعاٰلی تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو 

 کرنے واال اور پورا علم رکھنے واال ہے۔ہللا تعاٰلی بہت قدر 
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شکر گزاری کا مطلب ہے کہ ہللا کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور عمل  ۱۔۱٤۷

صالح کا اہتمام کرنا۔ یہ گویا ہللا کی نعمتوں کا عملی شکر ہے اور ایمان سے مراد ہللا کی توحید 

ی ہللا علیہ وسلم کی رسالت پر و ربوبیت پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطٰفی صل

 ایمان ہے۔

یعنی جو اس کا شکر کرے گا، وہ قدر کرے گا، جو دل سے ایمان الئے گا، وہ اس کو  ۴۔۱٤۷

 جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزا دے گا۔

 

 60پارہ 
ِء ِمَن الَْقْوِل ِاَلَّ َمْن ُظَِلَ  ۭ ْوۗ ُ الَْجــهَْر ِِبلسُّ بُّ اّلٰله ْيًعا عَِلـــْيًما      ََل ُُيِ ُ ََسِ  ٠١١َوََكَن اّلٰله

اور ( ۱)برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو ہللا تعاٰلی پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے 

 ہللا تعاٰلی خوب سنتا اور جانتا ہے۔

شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ  ۱۔۱٤۲

نہائی میں اس کو سمجھاؤ۔ اسی طرح کھلے عام اور علی االعالن برائی کرنا بھی سخت ت

ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے، چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ 

 ہو۔ دوسرا اسے سرعام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے 

ے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ جس سے البتہ اس سے الگ ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں ک

ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شائد وہ ظلم سے باز آ جائے اور اس کی تالفی کی سعی کرے۔ دوسرا 

فائدہ یہ ہے لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

ا دیتا ہے۔ آپ صلی ہللا علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذ

وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو، اس نے ایسا ہی کیا۔ 

چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن 

معذرت کر لی اور  کر ہر راہ گیر اس پر لعنت مالمت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر

آئندہ کے لیے ایذاء نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا 

 (سنن ابی داؤد کتاب االدب)کی۔ 

 
ا قَِديًْرا      َ ََكَن َعُفوًّ ٍء فَِانَّ اّلٰله ُفْوُه َاْو تَْعُفْوا َعْن ُسْوۗ ا َاْو َُّتْ  ٠١١ِاْن تُْبُدْوا َخْْيً

پس یقیناً ہللا تعاٰلی ( ۱)تم کسی نیکی کو اعالنیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو اگر 

 پوری معافی کرنے واال ہے اور پوری قدرت واال ہے۔

کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک  ۱۔۱٤٢

ہے۔ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے  بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ جس حد تک اس پر ظلم ہوا

جسے گالی دی )مظلوم ( بشرطیکہ)دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے 

زیادتی نہ کرے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو ( گئی اس نے جواب میں گالی دی

ہ کے عفو درگزر سے کام لینے زیادہ پسند فرمایا ہے کیونکہ ہللا تعاٰلی خود باوجود قدرت کامل

برائی کا بدلہ اسی کی مثل ( )47:۔یونس30" بِِمْثلِھَا ۘ  ُء َسـیِّئَةٍ ۘ  َجَزا" واال ہے۔ اس لیے فرمایا 

اور حدیث ( برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور اصالح کر لے تو اس کا اجر ہللا کے ذمے ہے

 میں بھی ہے کہ معاف کر دینے سے ہللا 

 افہ فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ باب استحباب العفو والتواضع۔تعالی عزت میں اض
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ِ َوُرُسِِلٖ َويَُقْولُْونَ  َُّفٰرِقُْوا بَْْيَ اّلٰله ِ َوُرُسِِلٖ َويُرِيُْدْوَن َاْن ي ْيَن يَْكُفُرْوَن ِِبّلٰله ِ يُرِيُْدْوَن اَ  ِانَّ اَّلَّ نَْكُفُر ِبَبْعٍض   وَّ ِِلَ َسِبْيًَل    نُْؤِمُن ِبَبْعٍض وَّ َّتَِّخُذْوا بَْْيَ ذه ْن ي

  ٠١١ 

جو لوگ ہللا کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں 

کہ ہللا اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر 

 تے ہیں کہ اس کے درمیان راہ نکالیں۔تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہ

 
هِْينًا       ِفرِيَْن عََذاًِب مُّ ِفُرْوَن َحقًّا  ۚ َوَاْعَتْدََن ِلْلكه َك ُِهُ اْلكه

ِٕ
ى
ۗ  ٠١٠ُاوله

اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر ( ۱)یقین مانو کہ سب لوگ اصلی کافر ہیں 

 رکھی ہے۔

لے گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو اہل کتاب کے متعلق پہ ۱۔۱٢۱

نہیں۔ جیسے یہود نے حضرت عیسٰی علیہ السالم و حضرت محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم 

اور عیسایؤں نے حضرت محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا 

 تفریق کرنے والے یہ پکے کافر ہیں۔ انبیاء علیہم السالم کے درمیان

 
ْم ُاُجوْ  َك َسْوَف يُْؤِتْْيِ

ِٕ
ى
ۗ ِْنُْم ُاوله ِ َوُرُسِِلٖ َولَْم يَُفٰرِقُْوا بَْْيَ َاَحٍد ِمٰ َمنُْوا ِِبّلٰله ْيَن اه ِ ِحْيًما     َواَّلَّ ُ غَُفْوًرا رَّ    ٠١١َرُِهْ َۭوََكَن اّلٰله

وں پر ایمان التے ہیں اور ان میں سے کسی میں اور جو لوگ ہللا پر اور اس کے تمام پیغمبر

اور ہللا بڑی مغفرت واال اور بڑی ( ۱)فرق نہیں کرتے ہیں ان کو ہللا تعاٰلی پورا ثواب دے گا 

 رحمت واال ہے۔

یہ ایمانداروں کا شیوا بتایا گیا ہے کہ سب انبیاء علیہم السالم پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس  ۱۔۱٢۴

بھی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ اس آیت سے بھی ایک مذہب کی نفی  طرح مسلمان ہیں وہ کسی

ہوتی ہے جس کے نزدیک رسالت محمدیہ پر ایمان النا ضروری نہیں۔ اور وہ ان غیر مسلموں 

کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باہلل رکھتے ہیں۔ لیکن 

ان باہلل کے ساتھ رسالت محمدیہ پر ایمان النا بھی قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایم

ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باہلل غیر معتبر 

 (کا حاشیہ ۱۴آیت نمبر )مزید دیکھئے سورة بقرہ کی )اور نامقبول ہے 

 
ْم كِ  ِب َاْن تََُنَِٰل عَلَْْيِ ُِلَ َاْهُل اْلِكته َرًة فََاَخَذَْتُُم اليَْسَٔـــ  َ ََجْ ِِلَ فََقالُْوٓا َاِرََن اّلٰله ٓ اَْكََبَ ِمْن ذه َماِۗء فََقْد َسَالُْوا ُمْوٰسه َن السَّ ًبا ِمٰ َُذوا الِْعْجَل ته ِعَقُة ِبُظلِْمهِْم ۚ ُُثَّ اَّتَّ ٰصه

 َ تَيْن ِِلَ ۚ َواه نهُت فََعَفْوََن َعْن ذه ِبْينًا      ِمْنْۢ بَْعِد َما َجاَۗءَْتُُم الَْبيِٰ نًا مُّ  ٠١١ا ُمْوٰسه ُسلْطه

( ۱)آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب الئیں 

حضرت موسٰی علیہ السالم سے انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم 

کڑاکے کی بجلی آپڑی پھر کھال ہللا تعاٰلی کو دکھا دے، پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر 

باوجودیکہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچھڑے کو اپنا محبوب بنا لیا، لیکن 

 عنایت فرمائی۔( اور صریح دلیل)ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسٰی کو کھال غلبہ 

ر لکھی ہوئی تورات یعنی جس طرح موسٰی علیہ السالم کوہ طور پر گئے اور تختیوں پ ۱۔۱٢۲

لے کر آئے، اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ 

 محض عناد، حجود اور تعنت کی بنا پر تھا۔

 
قُلْنَا لَهُْم ََل  ْوَر ِبِمْيثَاِقهِْم َوقُلْنَا لَهُُم اْدُخلُوا الَْباَب ُْسًَّدا وَّ ْيثَاقًا غَِلْيًظا     َوَرفَْعنَا فَْوقَھُُم الطُّ بِْت َوَاَخْذََن ِمِْنُْم ِمٰ  ٠١١تَْعُدْوا ِِف السَّ
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اور ان کا قول لینے کے لئے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ ال کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا 

سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم 

 سے قول و قرار لئے نے ان

 
قَْوِلهِْم قُ  ِْْۢبيَاَۗء ِبغَْْيِ َحٰقٍ وَّ ن ِ َوقَْتِلهُِم اَْلَ يهِت اّلٰله ْيثَاقَهُْم َوُكْفِرِِهْ ِِبه ُ عَلَْْيَا ِبُكْفِرِِهْ فَََل يُْؤِمنُْوَن ِاَلَّ قَِلْيًَل     فَِبَما نَْقِضهِْم ِمٰ  ۠ ٠١١لُْوبُنَا غُلٌْف ۭ بَْل َطَبَع اّلٰله

یہ سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام اٰلہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور ہللا ( سزا تھی یہ)

اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں ( ۱)کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے 

پر غالف ہے۔ حاالنکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ہللا تعاٰلی نے مہر لگا 

 ے یہ قدر قلیل ہی ایمان التے ہیں۔دی ہے۔ اس لئ

تقدیری عبارت یوں ہوگی فبنقضھم میثاقھم لعناھم۔ یعنی ہم نے ان کے نقض میثاق، ۱۲۲۔  ۱

 کفربآیات ہللا اور قتل انبیاء وغیرہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی یا سزا دی۔

 
َ ُّبَْتاًَن َعِظْيًما      ََ ِبُكْفِرِِهْ َوقَْوِلهِْم عَٰله َمْر    ٠١١وَّ

 (۱)ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث 

اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السالم پر بدکاری کی تہمت ہے۔  ۱۔۱٢٦

باور کرانے پر تلے ہوئے ' حقیقت ثابتہ ' آج بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک 

حضرت عیسٰی علیہ السالم کا باپ تھا یوں حضرت ( نعوذ باہلل)سف نجار ہیں اور کہتے ہیں کہ یو

 عیسٰی علیہ السالم کی بن باپ کے معجزانہ والدت کا بھی انکار کرتے ہیں۔

 
ِ ۚ َوَما قَتَلُْوُه َوَما َصلَُبْوُه َوله  َ َرُسْوَل اّلٰله ََ ََ ابَْن َمْر ْيَح ِعيْ قَْوِلهِْم ِاَنَّ قَتَلْنَا الَْمس ِ نُْه  ۭ َما لَهُْم ِبٖه ِمْن ِعَْلٍ وَّ ْيَن اْختَلَُفْوا ِفْيِه لَِفْي َشٰكٍ ِمٰ ِ َه لَهُْم ۭ َوِانَّ اَّلَّ بِٰ ِكْن ش ُ

ٰنِ ۚ َوَما قَتَلُْوُه يَِقْينًۢا    ٌَ الظَّ َِٰبا    ٠١١ِاَلَّ ات

نکہ نہ اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے ہللا کے رسول مسیح عیسٰی بن مریم کو قتل کر دیا حاال

کا شبیہ بنا دیا گیا ( عیسیٰ )بلکہ ان کے لئے ( ۱)تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا 

کے بارے میں اختالف کرنے والے ان کے ( علیہ السالم)یقین جانو کہ حضرت عیسٰی ( ۴)تھا 

( ۲)ے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے ک

 اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔

اس سے واضح ہوگیا کہ حضرت عیسٰی علیہ السالم کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہو  ۱۔۱٢۷

سورة آل عمران کی آیت ( سکے نہ سولی چڑھانے میں۔ جیسا کہ ان کا منصوبہ تھا۔ جیسا کہ

 ( کے حاشیہ ٢٢نمبر 

 مختصر تفصیل گزر چکی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسٰی علیہ السالم کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چال  ۴۔۱٢۷

تھی جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے  ۱۷یا  ۱۴تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جن کی تعداد 

کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لئے تیار ہے؟ تاکہ ہللا تعاٰلی کی طرف سے اس کی شکل 

 ری جیسی بنا دی جائے و صورت می

۔ ایک نوجوان اس کے لئے تیار ہوگیا۔ چنانچہ حضرت عیسٰی علیہ السالم کو وہاں سے آسمان پر 

اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی چڑھا دیا۔ جسے 

تے رہے کہ ہم نے عیسٰی حضرت عیسٰی علیہ السالم کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی یہی سمجھ

علیہ السالم کو سولی دی ہے درآنحالیکہ حضرت عیسٰی علیہ السالم اس وقت وہاں موجود ہی نہ 

 (ابن کثیر و فتح القدیر)تھے وہ زندہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جاچکے تھے 
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ہی کہتا رہا عیسٰی علیہ السالم کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو ی ۲۔۱٢۷

حضرت عیسٰی علیہ السالم کو قتل کر دیا گیا جب کہ دوسرا گروہ جسے یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ 

مصلوب شخص عیسٰی علیہ السالم نہیں کوئی اور ہے، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسٰی علیہ 

وہ السالم کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا بعض کہتے ہیں کہ اس اختالف سے مراد 

اختالف ہے جو خود عیسائیوں کے ایک فرقے نے کہا کہ عیسٰی علیہ السالم جسم کے لحاظ تو 

کے اعتبار سے نہیں۔ ملکانیہ فرقے نے کہا یہ قتل ( خداوندی)سولی دے دیے گئے لیکن الہوت 

بہرحال وہ ( فتح القدیر)و صلب ناسوت اور الہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے 

 ر تردد اور شک کا شکار رہے۔اختالف او

 
ُ َعزِيًْزا َحِكـْيًما      ُ ِالَْيِه َۭوََكَن اّلٰله فََعُه اّلٰله  ٠١١بَْل رَّ

اور ہللا بڑا زبردست اور پوری حکمتوں واال ( ۱)بلکہ ہللا تعاٰلی نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا 

 (۴)ہے۔

قدرت کاملہ سے حضرت عیسٰی یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ ہللا تعاٰلی نے اپنی  ۱۔۱٢۲

علیہ السالم کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ 

حدیث کی تمام کتابوں کے عالوہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں بھی وارد ہیں۔ ان احادیث 

ر دیگر بہت سی میں آسمان پر اٹھائے جانے کے عالوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا او

باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام ابن کثیر یہ تمام روایات کا ذکر کر کےآخر میں تحریر فرماتے ہیں پس 

یہ احادیث رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہ، 

ن، عبد ہللا بن عمرو حضرت عبد ہللا بن مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعا

بن العاص، مجمع بن جاریہ، ابی سریحہ اور حذیفہ بن اسیر رضی ہللا عنہم ہیں۔ ان احادیث میں 

آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے، آپ علیہ السالم دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس 

قتل کریں اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو 

گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں، 

دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی 

 موجودگی میں ہوگا، باآلخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہالکت واقع ہوگی۔

ب ہے، اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جو وہ زبردست اور غال۱۲۲۔  ۴ 

اس کی پناہ میں آ جائے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جو فیصلہ 

 کرتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔

 
ْن َاْهِل اْلِكتهِب ِاَلَّ لَُيْؤِمَُنَّ ِبٖه قَْبَل َمْوِتٖه ۚ َويَْومَ  ْم َشهِْيًدا      َوِاْن ِمٰ َمِة يَُكْوُن عَلَْْيِ  ۚ ٠١١الِْقيه

اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسٰی علیہ السالم کی موت سے پہلے ان پر 

 (۴)اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہونگے۔ ( ۱)ایمان نہ ال چکے 

ہیں اور ( نصاریٰ )تاب قبل موتہ میں ہ ضمیر کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک اہل ک ۱۔۱٢٢

مطلب یہ کہ ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسٰی علیہ السالم پر ایمان لے آتا ہے۔ گو موت 

کے وقت ایمان نافع نہیں۔ لیکن سالف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع حضرت عیسٰی 

وہ دجال کو قتل  علیہ السالم ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور

کر کے اسالم کا بول باال کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہونگے ان کو بھی قتل 

کر ڈالیں گے اور روئے زمین پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا اس طرح دنیا میں 

یسٰی علیہ جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسٰی علیہ السالم پر ایمان النے والے ہیں وہ حضرت ع

السالم کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان ال کر اس دنیا سے گزر چکے ہونگے۔ خواہ ان کا 
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ایمان کسی بھی دھنگ کا ہو۔ صحیح احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ چنانچہ نبی صلی ہللا علیہ 

ضرور ایک وقت آئے گا ! اسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے

ہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل ک

کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے 

ے واال نہیں ہوگا۔ یعنی صدقہ خیرات لینے واال کوئی نہیں ہوگا۔ حتی کہ ایک سجدہ دنیا ومافیہا س

بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرة رضی ہللا عنہ فرماتے اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ 

یہ احادیث اتنی ( صحیح بخاری۔ کتاب االنبیاء")وان من اھل الکتب اال لیؤمنن بہ قبل موتہ"لو

کثرت سے آئی ہیں کہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے اور انہی متواتر صحیح روایات کی بنیاد 

پر اہلسنت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسٰی علیہ السالم آسمان پر زندہ ہیں 

اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا اور دجال کا اور تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر 

 اسالم کو غالب فرمائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج

دگی میں ہوگا اور حضرت عیسٰی علیہ السالم کی بھی حضرت عیسٰی علیہ السالم ہی کی موجو

 دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوگا جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔

یہ گواہی اپنی پہلی زندگی کے حاالت سے متعلق ہوگی جیسا کہ سورة مائدہ کے آخر  ۴۔۱٢٢

ا ُدْمُت فِْیھِ ) میں وضاحت ہے  میں جب تک ان میں ' ( 337:۔ المائدہ5( مْ َوُكْنُت َعلَْیِھْم َشِھْیًدا مَّ

 'موجود رہا، ان کے حاالت سے باخبر رہا ـ 

 
ِ َكثِ  ِِهْ َعْن َسِبْيِل اّلٰله بهٍت ُاِحلَّْت لَهُْم َوِبَصٰدِ ْم َطيِٰ ْمنَا عَلَْْيِ يَْن َهاُدْوا َحرَّ ِ َن اَّلَّ ا     فَِبُظَْلٍ ِمٰ    ٠١١ْْيً

ئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے جو نفیس چیزیں ان کے لئے حالل کی گ

 ۔(۱)باعث اور ہللا تعاٰلی کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث 

یعنی ان کے ان جرائم و معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حالل چیزیں ہم نے  ۱۔۱٦۰

 (میں ہے ۱٤٦جن کی تفصیل سورة اآلنعام۔)ان پر حرام کر دی تھیں 

 
َاخْ  ِفرِْيَن ِمِْنُْم عَ وَّ هِْم َاْمَواَل النَّاِس ِِبلَْباِطِل َۭوَاْعَتْدََن ِلْلكه  ٠١٠َذاًِب َاِلـــْيًما     ِذِِهُ الٰرِبهوا َوقَْد نُھُْوا َعْنُه َوَا ُْكِ

اور سود جس سے منع کئے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے 

 کفار ہیں ہم ان کے لئے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ کے باعث اور ان میں جو

 
ْوَن ِِف الِْعَْلِ ِمِْنُْم َوالُْمْؤِمنُْوَن يُْؤِمنُْوَن ِبَمآ ُاْنزَِل ِالَْيَك َوَمآ ُاْنزَِل ِمْن قَبْ  ِِسُ ِكِن الٰره

وَة َوالُْمْؤِمنُْونَ له كه لهوَة َوالُْمْؤتُْوَن الزَّ ِخِر ۭ  ِِلَ َوالُْمِقْيِمْْيَ الصَّ ِ َوالَْيْوِم اَْله ِِبّلٰله

ْم َاْجًرا َعِظْيًما       ُنْؤِتْْيِ َك س َ
ِٕ
ى
ۗ   ٠١١ُاوله

اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان ( ۱)لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں 

ھنے التے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور نمازوں کو قائم رک

اور ہللا پر اور قیامت کے دن پر ایمان ( ۲)اور زکوة کو ادا کرنے والے ہیں ( ۴)والے ہیں 

 یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔( ٤)رکھنے والے ہیں 

 ان سے مراد عبد ہللا بن سالم وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوگئے۔ ۱۔۱٦۴

یمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے یا پھر مہاجرین ان سے مراد بھی وہ اہل ا ۴۔۱٦۴

و انصار مراد ہیں۔ یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان 

 معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہیں جنہیں ہللا تعاٰلی ناپسند فرماتا ہے۔

اخالق و کردار کی تطہر اور ان اس سے مراد زکوة اموال ہے یا زکٰوہ نفوس یعنی اپنے  ۲۔۱٦۴

 کا تزکیہ کرنا یا دونوں ہی مراد ہیں۔
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یعنی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز بعث بعد الموت  ٤۔۱٦۴

 اور عملوں پر جزا اور سزا پر یقین رکھتے ہیں۔

 
ٓ َاْوَحْينَآ ِاله نُوْ  ٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك مََكَ َباِاَنَّ َق َويَْعُقْوَب َواَْلَس ْ ِعْيَل َوِاْْسه ِهْْيَ َوِاَْسه  ِاْبره

ٓ َ ِمْنْۢ بَْعِدٖه  ۚ  َوَاْوَحْينَآ ِاله ِبْٰيٖ النَـّ ُرْوَن ٍِ وَّ ُّْوَب َويُْونَُس َوهه َه َوَاي ِط َوِعيْ

تَيْنَا َداٗوَد َزبُْوًرا      َن ۚ َواه  ۚ ٠١١َوُسلَْيمه

اور ان کے بعد ( علیہ السالم)ح وحی کی ہے جیسے کہ نوح یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طر

والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابرا ہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور 

ہم نے ( ۱)ان کی اوالد پر اور عیسٰی اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف 

 کو زبور عطا فرمائی۔( داؤد علیہ السالم)

حضرت ابن عباس رضی ہللا تعاٰلی عنہما سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ  ۱۔۱٦۲

حضرت موسٰی علیہ السالم کے بغیر کسی انسان پر ہللا تعاٰلی نے کچھ نازل نہیں کیا اور یوں نبی 

( ابن کثیر)صلی ہللا علیہ وسلم کی وحی و رسالت سے بھی انکار کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی 

 ں مذکورہ قول رد کرتے ہوئے رسالت محمدیہ کا اثبات کیا گیا۔جس می

 
ــيْ  ُ ُمْوٰسه تَُْكِ َّْم نَْقُصْصهُْم عَلَْيَك  ۭ َوَُكََّم اّلٰله ُْم عَلَْيَك ِمْن قَْبُل َوُرُسًَل ل  ۚ ٠١١ًما     َوُرُسًَل قَْد قََصْصِنه

اور بہت ( ۱)کئے ہیں  اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان

اور موسٰی علیہ السالم سے ہللا تعاٰلی نے صاف طور پر ( ۴)کے رسولوں کے نہیں بھی کئے 

 (۲)کالم کیا 

جن نبیوں اور رسولوں کے اسمائے گرامی اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے  ۱۔۱٦٤

ابراہیم ( ٦)صالح ( ٢)ہود ( ٤)نوح ( ۲)ادریس ( ۴)آدم ( ۱)ہے  ۴٢یا  ۴٤گئے ہیں ان کی تعداد 

( ۱٤)شعیب ( ۱۲)ایوب ( ۱۴)یوسف ( ۱۱)یعقوب ( ۱۰)اسحاق ( ٢)اسماعیل ( ۲)لوط ( ۷)

زکریا ( ۴۱)الیسع ( ۴۰)الیاس ( ۱٢)سلیمان ( ۱۲)داؤد ( ۱۷)یونس ( ۱٦)ہارون ( ۱٢)موسٰی 

د صلٰوت حضرت محم( ۴٢)اکثر مفسرین کے نزدیک )ذوالکفل۔ ( ۴٤)عیسٰی ( ۴۲)یحٰی ( ۴۴)

 ہللا و سالمہ وعلیہم اجمعین۔

جن انبیاء رسل کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کئے گئے، ان کی تعداد کتنی  ۴۔۱٦٤

ہزار اور  ۴٤ہے؟ ہللا تعاٰلی ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں جو بہت مشہور ہے ایک الکھ 

ے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہزار تعداد بتالئی گئی ہے۔ قرآن وحدیث س ۲ایک حدیث میں 

مختلف ادوار وحاالت میں مبشرین ومنذرین انبیاء آتے رہے ہیں۔ باآلخر یہ سلسلہ نبوت حضرت 

محمد صلی ہللا علیہ وسلم پر ختم فرما دیا گیا آپ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ ان کی صحیح تعداد 

د جتنے بھی دعویداران نبوت ہو ہللا کے سوا کوئی نہیں جانتا تاہم آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے بع

کر گزرے یا ہوں گے، سب کے سب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان النے 

والے دائرہ اسالم سے خارج ہیں اور امت محمدیہ سے الگ ایک متوازی امت ہیں۔ جیسے امت 

وعود ماننے والے بابیہ، بہائیہ اور امت مرزائیہ وغیرہ اسی طرح مرزا قادیانی کو مسیح م

 الہوری مرزائی بھی۔

یہ موسٰی علیہ السالم کی خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہیں۔  ۲۔۱٦٤

صحیح ابن حبان کی ایک روایت کی روح سے امام ابن کثیر نے اس صفت ہم کالمی میں 

تفسیر ابن )ہے حضرت آدم علیہ السالم و حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم کو بھی شریک مانا 

ْلنَا بَْعَضھُْم َعٰلي بَْعضٍ )کثیر زیر آیت  ُسُل فَضَّ  ۔(451:۔ آل عمران1( تِْلَك الرُّ

 
 ُ ُسِل َۭوََكَن اّلٰله ــةٌۢ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ِْيَن َوُمنِْذِريَْن ِلئََلَّ يَُكْوَن ِللنَّاِس عََٰل اّلٰله بَّٰشِ  ٠١١َعزِيًْزا َحِكْيًما    ُرُسًَل مُّ
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تاکہ لوگوں کی ( ۱)نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے ہم 

ہللا تعاٰلی بڑا ( ۴)کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد ہللا تعاٰلی پر رہ نہ جائے 

 غالب اور بڑا باحکمت ہے۔

فروں کو ہللا کے ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینا اور کا ۱۔۱٦٢

 عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا۔

یعنی نبوت کا یہ سلسلہ ہم نے اس لئے قائم فرمایا کہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے  ۴۔۱٦٢

کے )کہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا۔ اگر ہم ان کو پیغمبر 

یتے تو وہ کہتے اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف پہلے ہی ہالک کر د( بھیجنے سے

 کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل ورسوا ہونے سے پیشتر تیری آیات کی پیروی کر لیتے

 
 ِ ي ِِبّلٰله َكُة يَْشهَُدْوَن َۭوَكفه

ِٕ
ُ يَْشهَُد ِبَمآ َانَْزَل ِالَْيَك َاْنَزََلٗ ِبِعلِْمٖه ۚ َوالَْملهۗى  ۭ ٠١١َشهِْيًدا      لهِكِن اّلٰله

جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود ہللا تعاٰلی گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم 

 سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور ہللا تعاٰلی بطور گواہ کافی ہے۔

 
ِ قَْد َضلُّْوا ضَ  ْوا َعْن َسِبْيِل اّلٰله ْيَن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ  ٠١١لهَلًۢ بَِعْيًدا     ِانَّ اَّلَّ

جن لوگوں نے کفر کیا اور ہللا تعاٰلی کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل 

 گئے۔

 
ُ ِلَيْغِفَر لَهُْم َوََل ِلَْيِْدَُّيُْم َطرِيْقًا     ْيَن َكَفُرْوا َوَظلَُمْوا لَْم يَُكِن اّلٰله ِ    ٠١١ِانَّ اَّلَّ

یا اور ظلم کیا، انہیں ہللا تعاٰلی ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی جن لوگوں نے کفر ک

 ۔(۱)راہ دکھائے گا 

کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے، انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا جس  ۱۔۱٦۲

 سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔

 
ا     ِاَلَّ َطرِيَْق ََجََّنََّ  ِ يَِسْْيً ِِلَ عََٰل اّلٰله ْيَن ِفْْيَآ َابًَدا َۭوََكَن ذه ِِلِ  ٠١١ خه

 بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اور یہ ہللا تعاٰلی پر بالکل آسان ہے۔

 
ِمنُْوا َخْْيً  ُُِٰكْ فَاه ب ُسْوُل ِِبلَْحٰقِ ِمْن رَّ ُّھَا النَّاُس قَْد َجاَۗءُُكُ الرَّ ي َ ٓ ُ عَِلــْيًما َحِكـْيًما     َّيه ِت َواَْلَْرِض َۭوََكَن اّلٰله وه مه ِ َما ِِف السَّ َُُّكْ ۭ َوِاْن تَْكُفُرْوا فَِانَّ ّلِلٰه  ٠١١ا ل

تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آگیا ہے، پس تم ایمان الؤ ! اے لوگو

تو ہللا ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور  تاکہ تمہارے لئے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہوگئے

 اور ہللا دانا اور حکمت واال ہے۔( ۱)زمین میں ہے 

یعنی تمہارے کفر سے ہللا کا کیا بگڑے گا جیسے حضرت موسٰی نے اپنی قوم سے  ۱۔۱۷۰

ا اَْنتُْم َوَمْن فِي ااْلَْرِض َجِمْیًعا  ) فرمایا  َ لَغَ  ۘ  اِْن تَْكفُُرْوٓ  ( 4:۔ ابراہیم32( نِيٌّ َحِمْیدٌ فَاِنَّ ہللٰاٰ

اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کرلیں تو ( ۲ابراہیم۔)

وہ ہللا کا کیا بگاڑیں گے؟ یقیناً ہللا تعاٰلی تو بےپروا تعریف کیا گیا ہے، اور حدیث قدسی میں ہے 

ارے اٰول وآخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی اگر تمہ! اے میرے بندو' ہللا تعاٰلی فرماتا ہے 

کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب میں متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ 

نہیں ہوگا اور اگر تمہارے اول و اخر انس و جن اس کے ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں 

میری بادشاہی میں کوئی کمی جو تم میں سب میں بڑا نافرمان ہے تو اس سے میری اس سے 

اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور ! نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو
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میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی 

تی ہے کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہو

 (صحیح مسلم کتاب البر، باب تحریم، الظلم)

 
 ََ ْيُح ِعيْ ََّما الَْمس ِ ِ ِاَلَّ الَْحقَّ ِۭان ِب ََل تَْغلُْوا ِِفْ ِديِْنُُكْ َوََل تَُقْولُْوا عََٰل اّلٰله َْهَل اْلِكته ٓ ٌِ َّيه َ َوُرْو ََ ىهَآ ِاله َمْر َمُتٗه ۚ َالْقه ِ َوَُكِ َ َرُسْوُل اّلٰله ََ ِ   ابُْن َمْر ِمنُْوا ِِبّلٰله نُْه  ۡ فَاه ِمٰ

نَٗهٓ َاْن يَّ  ْبحه اِحٌد ۭس ُ ٌ وَّ ُ ِاَله ََّما اّلٰله َُُّكْ ِۭان ا ل ِ َوِكْيًَل َوُرُسِِلٖ  ڟ َوََل تَُقْولُْوا ثَلهثٌَة  ِۭانَْتھُْوا َخْْيً ي ِِبّلٰله ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض َۭوَكفه وه مه      ُكْوَن ََلٗ َوَلٌ  ۘ ََلٗ َما ِِف السَّ

  ٠١٠ 

اور ہللا پر بجز حق کے کچھ نہ ( ۴)اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ 

کن سے پیدا )تو صرف ہللا کے رسول اور اس کے کلمہ ( علیہ السالم)کہو، مسیح عیسٰی بن مریم 

( ۱) ہیں جسے مریم علیہا السالم کی طرف سے ڈال دیا گیا تھا اور اس کے پاس کی روح( شدہ

اس سے ( ۴)ہیں اس لئے تم ہللا کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ ہللا تین ہیں 

باز آجاؤ کہ تمہارے لئے بہتری ہے، ہللا عبادت کے الئق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے 

پاک ہے کہ اس کی اوالد ہو، اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں 

 ہے۔ اور ہللا تعاٰلی کافی ہے کام بنانے واال۔

غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت  ۴۔۱۷۱

عیسٰی علیہ السالم اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت وبندگی کے مقام سے اٹھا 

کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح  کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی ہللا

حضرت عیسٰی علیہ السالم کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈاال 

ا اَْحبَاَرھُْم "اور ان کو حرام وحالل کے اختیار وسے نواز دیا۔ جیسا کہ ہللا تعاٰلی نے  اِتََّخُذْوٓ

 ِ
ْن ُدْوِن ہللٰاٰ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو ہللا کے سوا ( )13:۔ التوبہ8" َوُرْھبَانَھُْم اَْربَابًا مِّ

یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حالل کیے کو حالل اور حرام کیے کو حرام ( رب بنا لیا

سمجھنا تھا۔ درآنحالیکہ یہ اختیار صرف ہللا کو حاصل ہے لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے 

ہللا تعاٰلی نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اسی غلو سے منع علماء وغیرہ کو دے دیا۔ 

فرمایا ہے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے 

فانما انا عبدہ، ! التطرونی کما اطرت النصاری عیسٰی ابن مریم)میں اپنی امت کو متنبہ فرمایا۔ 

نیز دیکھئے  ۴۲صفحہ  ۱صحیح بخاری۔ کتاب االنبیاء مسند احمد جلد ")عبد ہللا ورسولہ: فقولوا

تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے ( ۱۲۲صفحہ ۱مسند احمد جلد 

عیسٰی بن مریم علیہ السالم کو بڑھایا، میں تو صرف ہللا کا بندہ ہوں، پس تم مجھے اس کا بندہ 

محمدیہ اس کے باوجود بھی اس غلو سے محفوظ نہ رہ  اور رسول ہی کہنا۔ لیکن افسوس امت

سکی جس میں عیسائی مبتال ہوئے اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پیغمبر کو بلکہ نیک بندوں 

تک کو خدائی صفات سے متصف ٹھرا دیا جو دراصل عیسائیوں کا وطیرہ تھا۔ اسی طرح علماء 

شریعت سازی کا اختیار )ان کو شارع  وفقہا کو بھی دین کا شارح اور مفسر ماننے کے بجائے

جس طرح ایک جوتا دوسرے "بنا دیا ہے۔ سچ فرمایا نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ( رکھنے والے

یعنی ان کے " جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے

 قدم بہ قدم چلو گے۔

اپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی اور یہ لفظ کلمۃ ہللا کا مطلب ہے کہ لفظ کن سے ب۱۔۱۷۱

حضرت جبرائیل علیہ السالم کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السالم تک پہنچایا گیا۔ روح ہللا 

ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السالم ہللا کے حکم سے حضرت مریم علیہا ( پھونک)کا مطلب وہ 

کے نطفہ کے قائم مقام کر دیا۔ یوں السالم کے گریبان میں پھونکا، جسے ہللا تعاٰلی نے باپ 

عیسٰی علیہ السالم ہللا کا کلمہ بھی ہیں جو فرشتے نے حضرت مریم علیہا السالم کی طرف ڈاال 
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اور اس کی وہ روح ہیں جسے لے کر جبرائیل علیہ السالم مریم علیہا السالم کی طرف بھیجے 

 ( تفسیر ابن کثیر)گئے۔ 

بعض حضرت عیسٰی کو ہللا اور بعض ہللا کا شریک اور عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں۔  ۴۔۱۷۱

کے اور حضرت عیسٰی کے ( تین خداؤں)بعض ہللا کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھر جو ہللا مانتے ہیں وہ 

ہونے کے قائل ہیں۔ ہللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ تین خدا کہنے سے باز آ ( تین سے ایک)ثالث ثالثہ 

 جاؤ ہللا تعاٰلی ایک ہی ہے۔

 
َّْستَنِْكْف َعْن عِ  لَنْ  بُْوَن َۭوَمْن ي َكُة الُْمَقرَّ

ِٕ
ِ َوََل الَْملهۗى ٰه ْيُح َاْن يَُّكْوَن َعْبًدا ّلِلٰ َّْستَنِْكَف الَْمس ِ ْيًعا     ي ُِهْ ِالَْيِه ََجِ َيْحُّشُ َتْكَِبْ فَس َ  ٠١١َباَدِتٖه َويَس ْ

نہیں یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی  کو ہللا کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار( علیہ السالم)مسیح 

اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و ( ۱)نہیں سکتا اور ان مقرب فرشتوں کو 

 انکار کرے ہللا تعاٰلی ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔

حضرت عیسٰی علیہ السالم کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی میں  ۱۔۱۷۴

ا تھا، ہللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ یہ تو سب کے سب ہللا کے بندے ہیں اور اس شریک ٹھہرا رکھ

سے انہیں قطعاً کوئی انکار نہیں ہے۔ تم انہیں ہللا یا اس کی خدائی میں شریک کس بنیاد پر بناتے 

 ہو۔

 
ْم ُاُجْوَرُِهْ َويَِز  ْْيِ ِٰ ِت فَُيَوف ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ا اَّلَّ ََل فََامَّ ۥ  وَّ ُّبُْم عََذاًِب َاِلــْيًما   ْوا فَُيَعٰذِ َتْكََبُ ْيَن اْستَنَْكُفْوا َواس ْ ِ ا اَّلَّ ْن فَْضِِلٖ ۚ َوَامَّ ْن ُدْوِن  يُْدُِهْ ِمٰ ُدْوَن لَهُْم ِمٰ ََيِ

ا      ََل نَِصْْيً ِ َوِليًّا وَّ  ٠١١اّلٰله

ان کا پورا پورا ثواب عنایت  پس جو لوگ ایمان الئے ہیں اور شائستہ اعمال کئے ہیں ان کو

اور جن لوگوں نے تنگ و عار اور ( ۱)فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا 

اور وہ اپنے لئے سوائے ہللا کے کوئی ( ۲)انہیں المناک عذاب دے گا ( ۴)سرکشی اور انکار کیا 

 حمایتی، اور امداد کرنے واال نہ پائیں گے۔

سے مراد یہ لیا ہے کہ ہللا تعاٰلی اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا ( یادہز)بعض نے اس  ۱۔۱۷۲

 فرمائے گا، یہ اذن شفاعت پا کر جن کی بابت ہللا چاہے گا شفاعت کریں گے۔

 یعنی ہللا کی عبادت و اطاعت سے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے۔  ۴۔۱۷۲

انکار و )جو لوگ میری عبادت سے استکبار بیشک ' جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا  ۲۔۱۷۲

 کرتے ہیں، یقیناً ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہونگے۔( تکبر

 
ِبْينًا      ُُِٰكْ َوَانَْزلْنَآ ِالَْيُُكْ نُْوًرا مُّ ب ْن رَّ ُّھَا النَّاُس قَْد َجاَۗءُُكْ بُْرَهاٌن ِمٰ ي َ ٓ  ٠١١َّيه

اور ہم نے تمہاری ( ۱)سے سند اور دلیل آپہنچی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ! اے لوگو

 ۔(۴)جانب واضح اور صاف نور اتار دی ہے 

برہان ایسی دلیل قاطع جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے اور ایسی حجت ۱۔۱۷٤

 جس سے ان کے شبہات زائل ہو جائیں، اسی لئے آگے اسے نور سے تعبیر فرمایا۔ 

ہے جو کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے۔  اس سے مراد قرآن کریم ۴۔۱۷٤

ضاللت کی پگڈنڈیوں میں صراط مستقیم اور حبل ہللا المتین ہے۔ پس اس کے مطابق ایمان النے 

 والے ہللا کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہیں۔

 
ِ َواْعَتَصُمْوا ِبٖه فََسـُيْدِخلُ  َمنُْوا ِِبّلٰله ْيَن اه ِ ا اَّلَّ ْستـَـِقْيًما    فََامَّ اًطا مُّ ْم ِالَْيِه ِِصَ َُّيِْدُّْيِ نُْه َوفَْضٍل   وَّ ٍة ِمٰ  ۭ ٠١١هُْم ِِفْ َرْْحَ

پس جو لوگ ہللا تعاٰلی پر ایمان الئے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت 

 اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔
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ٓ ُاْخٌت فَلَهَا ِنْص يَْستَ  ََلٗ ََلِ  ِۭاِن اْمُرٌؤا َهَِلَ لَيَْس ََلٗ َوَلٌ وَّ ُ يُْفِتْيُُكْ ِِف اْلَُكه َّهَا َوَلٌ ۭفَِاْن ََكنََتا اثْنَـَتْْيِ فَلَهَُما ـْفُتْونََك ۭ قُِل اّلٰله َّْم يَُكْن ل َآ ِاْن ل ُُ ُف َما تََرَك ۚ َوُهَو يَِر

ا تَرَ  ِ ِممَّ ُ لَُُكْ اَ الثُّلُٰثه ُ اّلٰله نْثَـَيْْيِ ۭ يُـَبْٰيِ َكِر ِمثُْل َحظِٰ اَْلُ نَِساًۗء فَِلَّلَّ َجاًَل وَّ ٍء عَِلْْيٌ      َك  َۭوِاْن ََكنُْوٓا ِاْخَوًة ِرٰ ِٰ ََشْ ُُ ُ ِب    ٠١١ْن تَِضلُّْوا  َۭواّلٰله

ہ کے بارے میں فتوٰی تمہیں کالل( خود)آپ سے فتو ٰی پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ہللا تعاٰلی 

دیتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اوالد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس چھوڑے 

( ۴)اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اوالد نہ ہو ( ۱)ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے 

شخص اس  اور کئی( ۲)پس اگر بہن دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا 

ہللا ( ٤)ناطے کے ہیں مرد بھی عورتیں بھی تو مرد کے لئے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے 

تعاٰلی تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور ہللا تعاٰلی ہرچیز سے 

 واقف ہے۔

س کا کاللہ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ج ۱۔۱۷٦

باپ ہو نہ بیٹا یہاں پھر اس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کاللہ اس شخص کو 

قرار دی ہے جس کا صرف بیٹا نہ ہو۔ یعنی باپ موجود ہو۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ کاللہ کی پہلی 

تعریف ہی صحیح ہے کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی۔ باپ 

حق میں حاجب بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہللا تعالی ٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو اس کے 

وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کاللہ وہ ہے کہ بیٹے 

کے ساتھ جس کا باپ بھی نہ ہو۔ یعنی بیٹے کی نفی تو نص سے ثابت ہے اور باپ کی نفی اشارة 

 ہو جاتی ہے۔ النص سے ثابت

اسی طرح باپ بھی نہ ہو۔ اس لئے باپ بھائی کے قریب ہے، باپ کی موجودگی میں  ۴۔۱۷٦

بھائی وارث ہی نہیں ہوتا اگر اس کا کاللہ عورت کا خاوند یا کوئی ماں جایا بھائی ہوگا تو ان کا 

 ( ابن کثیر)حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ 

ی حکم دو سے زائد بہنوں کی صورت میں بھی ہوگا۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ کاللہ یہ ۲۔۱۷٦

 شخص کی دو یا دوسے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا دو تہائی حصۃ ملے گا

ایک مرد دو عورت ' ہوں تو پھر ( مرد اور عورت دونوں)یعنی کاللہ کے وارث مخلوط ٤۔۱۷٦

 ہوگی۔ کے برابر کے اصول پر ورثے کی تقسیم

 

 

 سورة المآئدہ
(۱۴۰۔ تعداد آیات  ۲سورة المآئدہ ۔ سورہ نمبر )  
ِحْْيِ            ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے کرنے واال ہے

 
َمنُْوٓا َاْوفُْوا ِِبلُْعُقْوِد  ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ْيِد َوَانَُْتْ ُحُرٌم  ِۭانَّ َّيه نَْعاِم ِاَلَّ َما يُْتٰله عَلَْيُُكْ غَْْيَ ُمِحٰٰلِ الصَّ ْيَمُة اَْلَ ُُكُ َما يُرِيُْد      ڛ ُاِحلَّْت لَُُكْ َّبِ َ َُيْ  Ǻاّلٰله

تمہارے لئے مویشی چوپائے حالل کئے گئے ہیں ( ۱)عہد و پیمان پورے کرو ! اے ایمان والو

مگر حالت احرام میں شکار کو ( ۲)ے جن کے نام پڑھ کر سنا دیئے جائیں گے بجز ان ک( ۴)

 حالل جاننے والے نہ بننا، یقیناً ہللا تعاٰلی جو چاہے حکم کرتا ہے۔
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عقود عقد کی جمع ہے جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں اس کا استعمال کسی چیز میں  ۱۔۱

ن کرنے پر بھی۔ یہاں اس سے مراد احکام گرہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہدوپیما

اٰلہی جن کا ہللا تعاٰلی نے انسانوں کو عاقل و بالغ ٹھہرایا ہے اور عہد و پیماں کرنے پر معامالت 

 بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں۔ دونوں کا ایفا ضروری ہے۔

بہم، ابہام ہے بعض کا  جانور کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ( چار ٹانگوں والے)بھیمہ چوپائے  ۴۔۱

کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل وفہم میں چونکہ ابہام ہے اس لیے ان کو بہیمہ کہا کہا جاتا 

ہے انعام اونٹ، گائے بکری بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے یہ 

میں  ۱٤۲االنعام آیت نمبر سورہ )بھیمتہ االنعام نر اور مادہ مل کر آٹھ قسمیں ہیں جن کی تفصیل 

آئے گی عالوہ ازیں جو جانور وحشی کہالتے ہیں مثاًل ہرن نیل گائے وغیرہ جن کا عموًما شکار 

کیا جاتا ہے یہ بھی حالل ہیں۔ حالت احرام میں ان کا دیگر پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں 

ب نہیں ہیں وہ سب حالل بیان کردہ اصول کی رو سے جو جانور ذوناب اور جو پرندے ذومخل

کے حاشیے میں تفصیل گزر چکی ہے ۔ذوناب کا مطلب ہے وہ  ۱۷۲ہیں جیسا کہ بقرہ آیت نمبر 

جانور جو اپنی کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہے اور چیرتا ہو مثال شیر چیتا کتا بھیڑیا 

شکرہ، باز، شاہیں،  وغیرہ اور وہ پرندے جو اپنے پنجے سے اپنا شکار جھپٹتا پکڑتا ہو مثاًل 

 عقاب وغیرہ حرام ہیں۔

 میں آرہی ہے۔ ۲ان کی تفصیل آیت نمبر  ۲۔۱

 
هَْر الَْحَراَم َوََل الْهَْدَي َوََل الَْقََلۗ  ِ َوََل الشَّ َر اّلٰله

ِٕ
لُّْوا َشَعاۗى َمنُْوا ََل َُتِ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ْْيَ الَْبيَْت الَْحَراَم يَبْ َّيه ٰۗمِ َد َوََلٓ اه

ِٕ
ْم َوِرْضَواًَن  َۭوِاَذا َحلَلَُْتْ ى ِ ّٰبِ ْن رَّ تَُغْوَن فَْضًَل ِمٰ

ْوُُكْ َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َاْن تَْعَتُدْوا  َۘوتَعَ  ُن قَْوٍم َاْن َصدُّ رَِمنَُُّكْ َشـنَاه ى ۠ َوََل تََعاَونُْوا عََٰل فَاْصَطاُدْوا  َۭوََل ََيْ َُّقوا  اَونُْوا عََٰل الَِْبِٰ َوالتَّْقوه اَْلُِْثِ َوالُْعْدَواِن َ۠وات

َ َشِديُْد الِْعَقاِب     َ ِۭانَّ اّلٰله  Ąاّلٰله

نہ ( ۴)نہ ادب والے مہینوں کی ( ۱)ہللا تعاٰلی کے شعائر کی بےحرمتی نہ کرو ! اے ایمان والو

( ۲)حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں 

ر نہ ان لوگوں کی جو بیت ہللا کے قصد سے اپنے رب تعاٰلی کے فضل اور اس کی رضا او

( ٢)ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو ( ٤)جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں 

جن لوگوں نے تمہیں مسجد احرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر امادہ نہ کرے 

نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور ( ٦)ؤ کہ تم حد سے گزر جا

اور ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو، بیشک ہللا تعاٰلی سخت سزا ( ۷)گناہ ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو 

 دینے واال ہے۔

جن کی تعظیم و حرمت ہللا نے )شعائر شعیرة کی جمع ہے اس سے مراد حرمات ہللا ہیں  ۱۔۴

بعض نے اسے عام رکھا ہے اور بعض کے نزدیک یہاں حج و عمرے کے ( ہےمقرر فرمائی 

مناسک مراد ہیں یعنی ان کی بےحرمتی اور بےتوقیری نہ کرو۔ اسی طرح حج عمرے کی 

 ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ مت بنو، کہ یہ بےحرمتی ہے۔

کی ( والحجہ اور محرمرجب، ذوالقعدہ، ذ)مراد حرمت والے چاروں مہینے ( اشھر الحرام) ۴۔۴

حرمت برقرار رکھو اور ان میں قتال مت کرو بعض نے اس سے صرف ایک مہینہ مراد یعنی 

مراد لیا ہے۔ بعض نے اس حکم کو فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموھم ( حج کا مہینہ)ماہ ذوالحجہ 

جن  سے منسوخ مانا ہے مگر اس کی ضرورت نہیں دونوں احکام اپنے اپنے دائرے میں ہیں

 میں تعارض نہیں۔

ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لئے ساتھ لے ' ھَدی ۲۔۴

جاتے تھے اور گلے میں پٹہ باندھتے تھے جو کے نشانی کے طور پر ہوتا تھا، مزید تاکید ہے 
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کی کہ ان جانوروں کسی سے چھینا جائے نہ ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی 

 جائے۔

یعی حج عمرے کی نیت سے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت  ٤۔۴

روکو اور نہ انہیں تنگ کرو، بعض مفسرین کے نزدیک یہ احکام اس وقت کے ہیں جب مسلمان 

اور مشرک اکھٹے حج عمرہ کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت انما المشرکون نجس الخ نازل ہوئی 

ی حد تک یہ حکم منسوخ ہوگیا۔ بعض کے نزدیک یہ آیت محکم یعنی غیر منسوخ تو مشرکین ک

 ہے اور یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں ہے۔

یہاں مراد اباحت یعنی جواز بتالنے کے لئے ہے۔ یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا  ٢۔۴

 تمہارے لئے جائز ہے۔

سجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا لیکن ہجری میں م ٦یعنی گو تمہیں ان مشرکین نے  ٦۔۴

تم ان کے روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی واال رویہ اختیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ 

 بھی حلم اور عفو کا سبق دیا جا رہا ہے۔

یہ ایک نہایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے جو ایک مسلمان کے لئے قدم قدم پر رہنمائی  ۷۔۴

 ہے، کاش مسلمان اس اصول کو اپنا لیں۔مہیا کر سکتا 

 
ِنَقُة َوالْ  َٰ ِ ِبٖه َوالُْمْن ُم َولَْحُم الِْخَْنِْيِر َوَمآ ُاِهلَّ ِلَغْْيِ اّلٰله ُبُع ِاَلَّ َما َذكَّْيَُتْ ُحٰرَِمْت عَلَْيُُكُ الَْمْيَتُة َوالَّ يَُة َوالنَِّطْيَحُة َوَمآ َا َكَ الس َّ ٰدِ    ۣ َوَما ُذِبَح عََٰل َمْوقُْوَذُة َوالُْمََتَ

ْيَن َكَفُرْوا ِمْن ِديِْنُُكْ  ِ َس اَّلَّ
ِٕ
ِلُُكْ ِفْسٌق ۭ َالَْيْوَم يَى َشْوُِهْ َواْخَشْوِن  ۭ َالَْيْوَم َا َْكَلُْت لَُُكْ ِديْنَُُكْ َوَاتَْمْمُت عَلَْيُُكْ النُُّصِب َوَاْن تَْسـَتْقِسُمْوا ِِبَْلَْزََلِم  ۭذه فَََل ََّتْ

َ ِنْعمَ  ُْثٍ    فَِانَّ اّلٰله ِ َمَصٍة غَْْيَ ُمتََجاِنٍف َِلٰ ْٰ ِحْْيٌ     ِّتْ َوَرِضيُْت لَُُكُ اَْلِْسََلَم ِديْنًا  ۭ فََمِن اْضُطرَّ ِِفْ َم  Ǽ غَُفْوٌر رَّ

تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر ہللا کے سوا دوسرے کا نام 

( ۲)اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، ( ۴)اور جو گال گھٹنے سے مرا ہو،  (۱)پکارا گیا ہو، 

، اور جسے (۲)جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو ( ٤)جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو 

اور جو آستانوں پر ( ۷)لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، ( ٦)درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، 

یہ سب ( ٢)یہ بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری ہو، اور ( ۲)ذبح کیا گیا ہو، 

بدترین گناہ ہیں، آج کفار دین سے ناآمید ہوگئے، خبردار ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے 

رہنا، آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا نام بھرپور کر دیا اور تمہارے 

امند ہوگیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بیقرار ہو جائے لئے اسالم کے دین ہونے پر رض

بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میالن نہ ہو تو یقیناً ہللا تعاٰلی معاف کرنے واال ہے اور بہت 

 ۔(۱۰)بڑا مہربان ہے 

یہاں سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کا حوالہ سورت کے آغاز میں دیا گیا  ۱۔۲

 ۔۱۷۲تنا حصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر ہے۔ آیت کا ا

گال کوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز میں پھنس کر خود گال گھٹ جائے۔ دونوں  ۴۔۲

 صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے۔

کسی نے پتھر، الٹھی یا کوئی اور چیز ماری جس سے وہ بغیر ذبح کیے مر گیا۔ زمانہ  ۲۔۲

انوروں کو کھا لیا جاتا تھا۔ شریعت نے منع کر دیا۔ بندوق کا شکار کیے جاہلیت میں ایسے ج

ہوئے جانور کے بارے میں علماء کے درمیان اختالف ہے۔ امام شوکانی نے ایک حدیث سے 

یعنی اگر کوئی بسم ہللا ( فتح القدیر)استدالل کرتے ہوئے بندوق کے شکار کو حالل قرار دیا ہے۔ 

کار ذبح سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا کھانا اس قول کے مطابق پڑھ کر گولی چالئے اور ش

 حالل ہے۔

 چاہے خود گرا ہو یا کسی نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو۔ ٤۔۲
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نظیحۃ منطوحۃ کے معنی میں ہے۔ یعنی کسی نے اسے ٹکر مار دی اور بغیر ذبح کیے وہ  ۲۔۲ 

 مر گیا۔

یسے ذوناب کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں میں یعنی شیر چیتا اور بھیڑیا وغیرہ ج٦۔۲ 

سے کسی نے اسے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو۔ زمانہ جاہلیت میں مر جانے کے باوجود ایسے 

 جانور کو کھا لیا جاتا تھا۔

جمہور مفسرین کے نزدیک یہ استثنا تمام مذکورہ جانوروں کے لیے ہے یعنی منخنقۃ،  ۷۔۲

ور درندوں کا کھایا ہوا، اگر تم انہیں اس حال میں پالو کہ ان میں زندگی موقوذة، متردیۃ، نطیحۃ ا

کے آثار موجود ہوں اور پھر تم انہییں شرعی طریقے سے ذبح کر لو تو تمہارے لیے ان کا 

کھانا حالل ہوگا۔ زندگی کی عالمت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹانگیں مارے۔ 

ضطراب وحرکت نہ ہو تو سمجھ لو یہ مردہ ہے۔ ذبح کا شرعی اگر چھری پھیرتے وقت یہ ا

طریقہ یہ ہے کہ بسم ہللا پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گال اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ 

جائیں۔ ذبح کے عالوہ نحر بھی مشروع ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کے لبے پر 

جس سے نرخرہ اور خون کی خاص رگیں کٹ ( ےاونٹ کو نحر کیا جاتا ہ)چھری ماری جائے 

 جاتی ہے اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔

مشرکین اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے تھے۔ ۲۔۲

جسے نصب تھان یا آستانہ کہتے تھے۔ اسی پر وہ بتوں کے نام نذر کیے گئے جانوروں کو ذبح 

بہ لغیر ہللا ہی کی ایک شکل تھی اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں،  کرتے تھے یعنی یہ وما اھل

مقبروں اور درگاہوں پر جہاں لوگ طلب حاجات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مدفون افراد کی 

خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں یا پکی ہوئی دیگیں تقسیم کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام 

 ل ہیں۔ہے یہ وماذبح علی النصب میں داخ

وان تستقسموا باالزالم کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا  ٢۔۲

دوسرے تیروں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ 

میں ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں کسی کو کچھ مل جاتا، کوئی 

رہ جاتا۔ دوسرے معنی کی رو سے کہا گیا ہے کہ ازالم سے تیر مراد ہیں جن سے وہ  محروم

کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے۔ انہوں نے تین قسم کے تیر بنا رکھتے تھے۔ 

اور تیسرے میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ افعل واال تیر ( نہ کر)دوسرے میں التفعل ( کر)ایک افعل 

کام کر لیا جاتا، التفعل واال نکلتا تو نہ کرتے اور تیسرا تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ  نکل آتا تو وہ

فال نکالتے۔ یہ بھی گویا کہانت اور استمداد بغیر ہللا کی شکل ہے، اس لیے اسے بھی حرام کر 

 دیا گیا استقسام کے معنی طلب قسم تہیں یعنی تیروں سے قسمت طلب کرتے تھے۔

طراری کیفیت میں مذکورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشرطیکہ یہ بھوک کی اض۱۰۔۲

 مقصد ہللا کی نافرمانی اور حد تجاوز کرنا نہ ہو، صرف جان بچانا مطلوب ہو۔

 
ِبْْيَ  َن الَْجَواِرِِ ُمَُكِٰ َّْمَُتْ ِمٰ بهُت  َوَما عَل يِٰ ِ يَْســـ لُْونََك َماَذآ ُاِحلَّ لَهُْم ۭقُْل ُاِحلَّ لَُُكُ الطَّ َ اّلٰله ْْ آ َاْمَسْكَن عَلَْيُُكْ َواْذُكُروا ا ُ ۡ فَُُكُْوا ِممَّ ََّمُُكُ اّلٰله ا عَل ُِٰمْوَِنُنَّ ِممَّ  تَُعل

َ َْسِيُْع الِْحَساِب     َ  ِۭانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله  Ćعَلَْيِه  ۠ َوات

ام پاک چیزیں آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لئے کیا کچھ حالل ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم

اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار ( ۱)تمہارے لئے حالل کی گئیں ہیں 

رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم ہللا تعاٰلی نے تمہیں دے رکھی 

 پس جس شکار کو وہ تمہارے لئے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس( ۴)ہے 

اور ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو، یقیناً ہللا تعاٰلی جلد حساب لینے ( ۲)پر ہللا تعاٰلی کا ذکر کر لیا کرو 

 واال ہے۔
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 اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حالل ہیں۔ ہر حالل طیب ہے اور ہر حرام خبیث۔۱۔٤

یتا، شکرا جوارح جارح کی جمع ہے جو کاسب کے معنی میں ہے۔ مراد شکار کتا، باز، چ۴۔٤

اور دیگر شکاری پرندے اور درندے ہیں۔ مکلبین کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان 

کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ سکھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے۔ تو 

 دوڑتا ہوا جائے۔ جب روک دیا جائے تو رک جائے اور بالیا جائے تو واپس آ جائے۔ 

رے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حالل ہے۔ ایک ایسے سدھا ۲۔٤

یہ کہ اسے شکار کے لئے چھوڑتے وقت بسم ہللا پڑھ لی گئی ہو۔ دوسری یہ کہ شکاری جانور 

شکار کر کے اپنے مالک کے لئے رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے، خود نہ کھائے۔ حتٰی 

 و،کے اگر اس نے مار بھی ڈاال ہ

تب بھی مقتول شکار شدہ جانور حالل ہوگا بشرطیکہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے 

صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید )ہوئے جانور کے عالوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو 

 (مسلم، کتاب الصید

 
ْيَن ُاْوتُوا اْلكِ  ِ بهُت  ۭ َوَطَعاُم اَّلَّ يِٰ ْيَن ُاْوتُ َالَْيْوَم ُاِحلَّ لَُُكُ الطَّ ِ َّهُْم  ۡ َوالُْمْحَصنهُت ِمَن الُْمْؤِمنهِت َوالُْمْحَصنهُت ِمَن اَّلَّ َُُّكْ  ۠ َوَطَعاُمُُكْ ِحل  ل َب ِمْن تهَب ِحل  ل وا اْلِكته

ِفِحْْيَ َوََل ُمتَِّخِذْيٓ َاْخَدانٍ  تَيُْتُمْوُهنَّ ُاُجْوَرُهنَّ ُمْحِصِنْْيَ غَْْيَ ُمسه ِيَْن       ۭ قَْبِلُُكْ ِاَذآ اه ِِ ٰه ِخَرِة ِمَن الْ ُِلٗ ۡ َوُهَو ِِف اَْله يَْماِن فََقْد َحِبطَ َُعَ َوَمْن يَّْكُفْر ِِبَْلِ

Ĉ   

کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لئے حالل کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لئے حالل ہے 

اور جو لوگ تم سے پہلے  اور تمہارا ذبیحہ ان کے لئے حالل، اور پاکدامن مسلمان عورتیں( ۱)

جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس ( ۴)کتاب دیئے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حالل ہیں 

طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو یہ نہیں کہ اعالنیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو، منکرین 

 ں میں سے ہیں۔ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والو

اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حالل ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہو۔ یعنی ان کا مشینی ذبیحہ حالل  ۱۔٢

 نہیں ہی کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہے۔

اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاکدامن کی قید ہے، جو  ۴۔٢

توں میں عام ہے۔ دوسرے اس کے بعد فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، آج کل اکثر عور

اس کے عمل برباد ہوگئے اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے 

میں ایمان کی ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت ہی خسارے کا سودا ہوگا اور آج کل اہل کتاب کی 

دید خطرات الحق ہوتے ہیں محتاج وضاحت نہیں۔ عورتوں سے نکاح میں ایمان کو ش

درآنحاالنکہ ایمان کو بچانا فرض ہے، ایک جائز کے لئے فرض کو خطرے میں نہیں ڈاال جا 

سکتا۔ اس لیے اس کا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا، جب تک دونوں مذکورہ 

بھی اپنے دین سے بالکل ہی  چیزیں مفقود نہ ہو جائیں۔ عالوہ ازیں آج کل کے اہل کتاب ویسے

بیگانہ بلکہ بیزار اور باغی ہیں۔ اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شمار بھی ہو سکتے 

 ہیں؟ وہللا اعلم۔

 
لهوِة فَاْغِسلُْوا ُوُجْوَهُُكْ َوَايِْديَُُكْ ِاَٰل الَْمَراِفقِ  َمنُْوٓا ِاَذا قُْمَُتْ ِاَٰل الصَّ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ هَُّرْوا  ۭ َوِاْن  َّيه َواْمَسُحْوا ِبُرُءْوِسُُكْ َوَاْرُجلَُُكْ ِاَٰل اْلَكْعَبْْيِ ۭ َوِاْن ُكْنَُتْ ُجنًُبا فَاطَّ

دُ  َِٰساَۗء فَََلْ َّتِ َُتُ الن طِ َاْو لهَمس ْ
ِٕ
َن الَْغاۗى نُُْكْ ِمٰ ٓ َاْو عَٰله َسَفٍر َاْو َجاَۗء َاَحٌد ِمٰ ْرٰضه نُْه  ۭ َما يُرِيُْد ْوا َماًۗء فَتَ ُكْنَُتْ مَّ ًبا فَاْمَسُحْوا ِبُوُجْوِهُُكْ َوَايِْدْيُُكْ ِمٰ ُمْوا َصِعْيًدا َطيِٰ َيمَّ

لهِكْن يُّرِيُْد ِلُيَطهَِٰرُُكْ َوِلُيَِتَّ ِنْعَمَتٗه عَلَْيُُكْ لََعلَُُّكْ  ْن َحَرجٍ وَّ ُ ِلَيْجَعَل عَلَْيُُكْ ِمٰ  Čتَْشُكُرْوَن     اّلٰله

جب تم نماز کے لئے اُٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کہنیوں سمیت دھو لو  !اے ایمان والو

اور اگر تم ( ۲)اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو ( ۴)۔ اپنے سروں کو مسح کرو (۱)

ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم سے ( ٤)جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرلو 
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ری فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو کوئی حاجت ضرو

ہللا تعاٰلی تم پر کسی ( ۲)پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو 

بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور ( ٦)قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا 

 تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔( ۷)کا ہے  نعمت دینے

منہ دھوؤ، یعنی ایک ایک دو دو یا تین تین مرتبہ دونوں ہتھیلیاں دھونے، کلی کرنے، ناک  ۱۔٦

میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو 

 کہنیوں سمیت دھویا جائے۔

ے۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدی مسح پورے سر کا کیا جائ ۴۔٦

تک لے جائے اور پھر وہاں سے آگے کو الئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ اسی کے ساتھ کانوں 

 کا مسح کر لے۔

 !ارجلکم کا عطف وجوھکم پر ہے یعنی اپنے پیر ٹخنوں تک دھوؤ۲۔٦

ے ہم بستری کرنے کی وجہ سے ہوتی جنابت سے مراد وہ ناپاکی ہے جو احتالم یا بیوی س٤۔ ٦

ہے اور اسی حکم میں حیض اور نفاس بھی داخل ہے۔ جب حیض اور نفاس کا خون بند ہو جائے 

تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے طہارت یعنی غسل ضروری ہے۔ البتہ پانی نہ ملنے کی 

 ( فتح القدیر)صورت میں تیمم کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے 

میں گزر چکا ہے۔  ۴۲کی مختصر تشریح اور تیمم کا طریقہ سورة نساء کی آیت نمبر  اس ۲۔٦

صحیح بخاری میں اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ ایک سفر میں بیداء کے مقام پر 

حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا کا ہار گم ہوگیا جس کی وجہ سے وہاں پر رکنا یا رہنا پڑا۔ صبح 

کے پاس پانی نہ تھا اور تالش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں ہوا اس  کی نماز کے لئے لوگوں

موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی 

تمہاری وجہ سے ہللا نے لوگوں کے لئے برکتیں ! ہللا عنہ نے آیت سن کر کہا اے آل ابی بکر

( تم لوگوں کے لئے سراپا برکت ہو)ی پہلی برکت نہیں ہے۔ نازل فرمائی ہیں یہ تمہاری کوئ

 ( صحیح بخاری)

 اس لئے تیمم کی اجازت فرما دی ہے۔٦۔٦

اسی لئے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ دعاؤں کی کتابوں  ۷۔٦

 سے دعا یاد کر لی جائے

 
ِ عَلَْيُُكْ َوِمْيثَاقَُه  َ عَِلْْيٌۢ ِبَذاِت الصُّ َواْذُكُرْوا ِنْعَمَة اّلٰله َ  ِۭانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله ْعنَا َوَاَطْعنَا  ۡ َوات ْي َواثََقُُكْ ِبٖهٓ    ِاْذ قُلَُْتْ ََسِ ِ  Ċُدْوِر     اَّلَّ

تم پر ہللا کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے 

اور مانا اور ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو، یقیناً ہللا تعاٰلی دلوں کی معاہدہ ہوا ہے جبکہ تم نے سنا 

 باتوں کو جاننے واال ہے۔

 
ُن قَْومٍ  نَاه رَِمنَُُّكْ ش َ ِ ُشهََداَۗء ِِبلِْقْسطِ ۡ َوََل ََيْ ِمْْيَ ّلِلٰه َمنُْوا ُكْونُْوا قَٰوه ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ٓ َاَلَّ تَْعِدلُْوا  ِۭاْعِدلُْوا  َّيه َ َخِبْْيٌۢ ِبَما   ۣعَٰله َ  ِۭانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله ى ۡ َوات  ُهَو َاْقَرُب ِللتَّْقوه

 Ďتَْعَملُْوَن     

تم ہللا کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے ! اے ایمان والو

عدل کیا کرو ( ۴)کسی قوم کی عداوت تمہیں خالف عدل پر آمادہ نہ کر دے ( ۱)والے بن جاؤ 

جو پرہزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ ہللا تعاٰلی 

 تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

میں دوسرے جملے کی سورہ المائدة  ۱۲٢پہلے جملے کی تشریح سورة نساء آیت نمبر  ۴، ۱۔۲

کے نزدیک عادالنہ گواہی کی اہمیت کے آغاز میں گزر چکی ہے۔ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم 
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ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے جو حدیث میں آتا ہے حضرت نعمان بن بشیر کہتے 

ہیں میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا، اس عطیے پر آپ جب تک ہللا کے 

لد انکی خدمت میں رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ میرے وا

آئے تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی ساری اوالد کو اس طرح کا عطیہ دیا 

ہللا سے ڈرو اور اوالد کے درمیان انصاف ' ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا 

 (صحیح بخاری)' ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا ' اور فرمایا کہ میں ' کرو 

 
َاْجٌر َعِظْْيٌ      ْغِفَرٌة وَّ ِت   لَهُْم مَّ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ يَْن اه ِ ُ اَّلَّ  Ḍَوعََد اّلٰله

ہللا تعاٰلی کا وعدہ ہے جو ایمان الئیں اور نیک کام کریں ان کے لئے وسیع مغفرت اور بہت بڑا 

 اجر اور ثواب ہے۔

 
يهتِ  بُْوا ِِبه ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ ُب الَْجِحْْيِ    َواَّلَّ َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ  01نَآ ُاوله

 جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹالیا وہ دوزخی ہیں۔

 
َّبُْسُطْوٓا ِالَْيُُكْ َايْدِ  ِ عَلَْيُُكْ ِاْذ َِهَّ قَْوٌم َاْن ي َمنُوا اْذُكُرْوا ِنْعَمَت اّلٰله ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ِ الُْمْؤِمنُْوَن     َُّيُْم فََكفَّ َايِْدُّيَُ َّيه ِ فَلَْيَتَوكَّ َ ۭ َوعََٰل اّلٰله َُّقوا اّلٰله    00ْم َعْنُُكْ ۚ َوات

ہللا تعاٰلی نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جب ایک قوم نے تم پر دست ! اے ایمان والو

اور ہللا ( ۱)درازی کرنی چاہی تو ہللا تعاٰلی نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا 

 تعاٰلی سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو ہللا تعاٰلی ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

اس کی شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کئے ہیں۔ مثاًل اس اعرابی کا واقعہ  ۱۔۱۱

کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما 

تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر تھے، 

سونت لی اور کہنے لگا۔ اے محمد صلی ہللا علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ 

یہ کہنا تھا کہ تلوار ہاتھ سے گر ( یعنی ہللا بچائے گا)صلی ہللا علیہ وسلم نے بال تامل فرمایا ہللا 

ی۔ بعض کہتے ہیں کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم اور گئ

آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے اصحاب کے خالف جب کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم وہاں تشریف 

فرما تھے، دھوکا اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی۔ جس سے ہللا تعاٰلی 

لیہ وسلم کو بچایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے نے آپ صلی ہللا ع

جو دو عامری شخص قتل ہوگئے تھے، ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نفیر 

سے حسب وعدہ جو تعاون لینا تھا، اس کے لئے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت 

یوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی تشریف لے گئے اور ایک د

تھی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر گرا دیا جائے، جس سے ہللا تعاٰلی نے 

آپ کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ ممکن ہے سارے ہی واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی 

 (تفسیر ابن کثیر و فتح القدیر)سباب و عوامل ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک آیت کے نزول کے کئی ا

 
ُ اِ  اِۗءيَْل ۚ َوبََعثْنَا ِمِْنُُم اثَْنْ َعَّشَ نَِقْيًبا  َۭوقَاَل اّلٰله ٓ ِا ْْسَ ُ ِمْيثَاَق بَِنْ وَة وَ َولََقْد َاَخَذ اّلٰله كه تَيَُْتُ الزَّ لهوَة َواه ْن َاقَْمــَُتُ الصَّ

ِٕ
ْ َمَعُُكْ ۭلَى ْرتُُمْوُِهْ ّٰنِ َمنَُْتْ ِبُرُسِٰلْ َوَعزَّ اه

رِْي ِمْن َتَْ  ٰهٍت َّتْ ْدِخلَنَُُّكْ َجن ِتُُكْ  َوََلُ اه يِٰ َكفَِٰرنَّ َعْنُُكْ س َ ُ َ قَْرًضا َحَسـنًا َلَّ ِبيْ َوَاْقَرْضَُتُ اّلٰله ِِلَ ِمنُُْكْ فََقْد َضلَّ َسَواَۗء السَّ  01ِل     َِتَا اَْلَنْھهُر ۚ فََمْن َكَفَر بَْعَد ذه

اور انہی میں سے بارہ سردار ہم نے ( ۱)اور ہللا تعاٰلی نے بنی اسرائیل سے عہد و پیماں لیا 

اور ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو ( ۴)مقرر فرمائے 

کی مدد کرتے رہو گے اور زکوة دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان 

گے اور ہللا تعاٰلی کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں 
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گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، اب اس عہد و 

 ا۔پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گی

جب ہللا تعاٰلی نے مومنوں کو وہ عہد اور میثاق پورا کرنے کی تاکید کی جو اس نے ۱۴۔  ۱

حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم کے ذریعے سے لیا اور انہیں قیام حق اور شہادت عدل کا 

حکم دیا اور انہیں وہ انعامات یاد کرائے جو ان پر ظاہرا وباطنا ہوئے اور بالخصوص یہ بات کہ 

یں حق و ثواب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی تو اب اس مقام پر اس عہد کا ذکر انہ

فرمایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور جس میں وہ ناکام رہے۔ یہ گویا بالواسطہ 

مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم بھی کہیں بنو اسرائیل کی طرح عہد ومیثاق کو پامال کرنا شروع نہ 

 دینا۔ کر

اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسٰی علیہ السالم جبابرہ سے قتال کے لیے تیار  ۱۴۔  ۴

ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں بارہ نقیب مقرر فرما دیے تاکہ وہ انہیں جنگ کے 

 یں۔لیے تیار بھی کریں، ان کی قیادت و راہنمائی بھی کریں اور دیگر معامالت کا انتظام بھی کر

 
َواِضِعٖه    َم َعْن مَّ ٰرِفُْوَن اْلَُكِ ُْم َوَجَعلْنَا قُلُْوَّبُْم قهِسـَيًة ۚ ُُيَ ْيثَاقَهُْم لََعِٰنه ِْنُْم فَِبَما نَْقِضهِْم ِمٰ ِْنُْم ِاَلَّ قَِلْيًَل ِمٰ نٍَة ِمٰ

ِٕ
ِلُع عَٰله َخاۗى ُرْوا ِبٖه ۚ َوََل تََزاُل تَطَّ ا ُذكِٰ مَّ ا ِمٰ  َونَُسْوا َحظًّ

ِنْْيَ      فَ  بُّ الُْمْحس ِ َ ُُيِ  01اْعُف َعِْنُْم َواْصَفْح ۭ ِانَّ اّلٰله

پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت 

اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی ( ۱)کر دیئے کہ وہ کالم کو اپنی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں 

( ۲)ان کی ایک نہ ایک خیانت تجھے ملتی رہے گی ( ۴)صہ بھال بیٹھے تھی اس کا بہت بڑا ح

بیشک ہللا تعاٰلی احسان ( ٢)پس تو انہیں معاف کرتا رہ ( ٤)ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں 

 کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

بنا  یعنی اتنے انتظامات عہد موعید کے باوجود بنو اسرائیل نے عہد شکنی کی کہ جس کی ۱۔۱۲

پر کہ وہ لعنت اٰلہی کے موجب بنے، اس لعنت کے دینوی نتائج یہ سامنے آئے کہ ایک، ان کے 

دل سخت کر دیئے گئے جس سے ان کے دل اثر پزیری سے محروم ہوگئے اور انبیاء کے وعظ 

و نصیحت ان کے لیے بےکار ہوگئے، دوسرے یہ کہ وہ کلمات اٰلہی میں تحریف کرنے لگ 

نی بدعلت، خود ساختہ مزعومات اور اپنے تاویالت باطلہ کے اثبات کے لیے گئے۔ اسی طرح اپ

 کالم اٰلہی میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔

یہ تیسرا نتیجہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام اٰلہی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی ۴۔۱۲

وہ پستی کے  رغبت اور دلچسپی نہیں رہی بلکہ بےعملی اور بدعملی ان کا شعار بن گئی اور

 اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل ٹھیک رہے اور نہ ان کی فطرت مستقیم۔ 

یعنی شذر خیانت اور مکر ان کے کردار جزو بن گیا ہے جس کے نمونے ہر وقت آپ کے  ۲۔۱۲

 سامنے آتے رہیں گے۔

د یہ تھوڑے سے لوگ وہی ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوگئے تھے اور ان کی تعدا ٤۔۱۲

 دس سے بھی کم تھی۔

عفو و و درگزر کا یہ حکم اس وقت دیا گیا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس  ٢۔۱۲

 کی جگہ حکم دیا گیا

ِخرِ ) ِ َواَل بِاْلیَْوِم ااْلٰ ان لوگوں سے جنگ کرو جو ہللا پر (( 48:۔ التوبہ8( قَاتِلُوا الَِّذْیَن اَل یُْؤِمنُْوَن بِاہلٰلٰ

بعض کے نزدیک عفو و درگزر کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ ' پر ایمان نہیں رکھتے  اور یوم آخر

یہ بجائے خود ایک اہم حکم ہے، حاالت کے مطابق اسے بھی اختیار کیا جاسکتا ہے اور اس '

 کے بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لئے قتال کا حکم ہے۔
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ْيَن قَالُْوٓا ِاَنَّ  ِ ُرْوا ِبٖه ۠ فََاْغَريْنَا بَيَِْنُُم الَْعَداَوَة َوالَْبغْ َوِمَن اَّلَّ ا ُذكِٰ مَّ ا ِمٰ ٓى َاَخْذََن ِمْيثَاقَهُْم فَنَُسْوا َحظًّ ه ُ ِبَما ََكنُْوا  نَّصه ُُئُُم اّلٰله ِٰ َمِة  ۭ َوَسْوَف يُنَب َضاَۗء ِاله يَْوِم الِْقيه

 01يَْصنَُعْوَن       

ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس ( ۱)یں جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہ

کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں 

اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب ہللا ( ۴)بغض اور عداوت ڈال دی جو تاقیامت رہے گی 

 تعاٰلی انہیں سب بتا دے گا،

( مدد سے ہے یہ حضرت عیسٰی علیہ السالم کے سوال من انصاری الی ہللانصاری نصرة  ۱۔۱٤

ہللا کے دین میں کون میرا مددگار ہے؟ کے جواب میں ان کے چند مخلص پیروکاروں نے جواب 

ہم ہللا کے مددگار ہیں اسی سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی یہود کی طرح اہل ( نحن انصار ہللا)دیا تھا 

تعاٰلی نے عہد لیا، لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی، اس کے  کتاب ہیں۔ ان سے بھی ہللا

 نتیجے میں ان کے دل بھی اثر پزیری سے خالی اور ان کے کردار کھوکھلے ہوگئے۔

یہ عہد اٰلہی سے انحراف اور بےعملی کی وہ سزا ہے، جو ہللا تعاٰلی کی طرف سے ان پر  ۴۔۱٤

نچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے قیامت تک کے لئے مسلط کر دی گئی۔ چنا

کرتے ہیں اور ( کافر سمجھتے)سے شدید نفرت و عناد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر 

ایک دوسرے کی عبادت گاہ میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ 

ی ہے، جن کے درمیان شدید سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئ

 اختالفات اور نفرت و عناد کی دیواریں حائل ہیں۔ ہللا تعاٰلی رحم فرمائے۔

 
ِب َويَْعفُ  ُفْوَن ِمَن اْلِكته ا ُكْنَُتْ َُّتْ مَّ ا ِمٰ ُ لَُُكْ َكِثْْيً ِب قَْد َجاَۗءُُكْ َرُسْولُنَا يَُبْٰيِ َْهَل اْلِكته ٓ ِبْْيٌ      ْوا َعْن َكِثْْيٍ ڛ قَْد َجاَۗءُكُْ َّيه ٌب مُّ ِكته ِ نُْوٌر وَّ َن اّلٰله    01ِمٰ

آچکا جو تمہارے سامنے ( صلی ہللا علیہ وسلم)یقینًا تمہارے پاس ہمارا رسول ! اے اہل کتاب

اور بہت سی ( ۱)کتاب ہللا کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے 

تعاٰلی کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی  باتوں سے درگزر کرتا ہے، تمہارے پاس ہللا

 (۴)ہے۔

یعنی انہوں نے تورات و انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں، انہیں طشت ازبام کیا  ۱۔۱٢

اور جن کو وہ چھپاتے تھے، ظاہر کیا، جیسے سزائے رجم۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل 

 موجود ہے۔

ْین دو ۴۔۱٢ نوں سے مراد قرآن کریم ہے، ان کے درمیان واو مغایرت مصداق نور اور ِکتَاُب مُّ

نہیں مغایرت معنی کے لیے ہے اور یہ عطف تفسیری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی 

اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے ہللا تعاٰلی ہدایت فرماتا ہے اگر نور 

َ )ظ اور کتاب یہ الگ الگ چیزیں ہوتیں تو الفا
ہوتے، یعنی ہللا تعاٰلی ان دونوں کے ( یَّھِدیبِِھَما ہللٰاٰ

ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے، قرآن کریم کی اس خاص آیات سے واضح ہوگیا کہ نور اور کتاب 

مبین دونوں سے مراد ایک یہ چیز یعنی قرآن کریم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نور سے آنحضرت صلی 

قرآن مجید ہے۔ جیسا کہ وہ اہل بدعت باور کراتے ہیں جنہوں ہللا علیہ وسلم اور کتاب سے مراد 

نے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی بابت نور من نور ہللا کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔ اور آپ صلی 

ہللا علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس خانہ ساز عقیدے کے اثبات کے 

ہ ہللا نے سب سے پہلے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا نور لیے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں ک

پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی۔ حاالنکہ یہ حدیث، حدیث کے کسی بھی 

مستند مجموعے میں موجود نہیں ہے عالوہ ازیں یہ اس صحیح حدیث کے بھی خالف ہے جس 

لے قلم پیدا فرمایا محدث البانی لکھتے ہیں میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہ

اول ماخلق ہللا "فالحدیث صحیح بال ریب، وھو من االدلۃ الظاھرة علی بطالن الحدیث المشھور "
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مشہور حدیث جابر کہ ہللا نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا باطل " نور نبیک یا جابر

 ہے۔

 
ََّبَع رِ  ُ َمِن ات ِْدْي ِبِه اّلٰله َتقِ ُّيَّ س ْ اٍط مُّ ْم ِاله ِِصَ ْذِنٖه َوَُّيِْدُّْيِ ِت ِاَٰل النُّْوِر ِِبِ لُمه َن الظُّ ْم ِمٰ رَُِجُ ِ َوُُيْ َله ُبَل السَّ  01ْْيٍ     ْضَوانَٗه س ُ

جس کے ذریعے سے ہللا تعاٰلی انہیں جو رضائے رب کے درپے ہوں سالمتی کی راہ بتالتا ہے 

ر نور کی طرف التا ہے اور راہ راست کی طرف اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال ک

 راہبری کرتا ہے۔

 
ِ َشـْئَـــ ً  َّْمِِلُ ِمَن اّلٰله َ  ۭ قُْل فََمْن ي ََ ْيُح ابُْن َمْر َ ُهَو الَْمس ِ ْيَن قَالُْوٓا ِانَّ اّلٰله ِ ٗه وَ لََقْد َكَفَر اَّلَّ َ َوُامَّ ََ ْيَح اْبَن َمْر ِِْلَ الَْمس ِ َمْن ِِف اَْلَْرِض ا ِاْن َاَراَد َاْن ُّيُّ

ٍء  ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ ِت َواَْلَْرِض َوَما بَيَِْنَُما  ُْۭيلُُق َما يََشاُۗء  َۭواّلٰله وه مه ِ ُمِْلُ السَّ ْيًعا  َۭوّلِلٰه  01قَِدْيٌر     ََجِ

یقیناً وہ لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا ہللا ہی مسیح ابن مریم ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ 

تعاٰلی مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہالک کر دینا  اگر ہللا

چاہیے تو کون ہے جو ہللا پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین دونوں کے درمیان 

 ۔(۱)کا کل ملک ہللا تعاٰلی ہی کا ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ہللا ہرچیز پر قادر ہے 

اس آیت میں ہللا تعاٰلی نے اپنی قدرت کاملہ اور ملکیت تامہ کا بیان فرمایا ہے۔ مقصد  ۱۔۱۷

عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کا رد وابطال ہے۔ حضرت عیسٰی کے عین ہللا ہونے کے قائل 

پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے یعنی ایک ہی فرقہ۔ یعقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا لیکن اب تمام عیسائی 

مسیح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہیں۔ اس لئے مسیحیت میں اب عقیدہ تثلیث یا اقانیم الوہیت 

ثالثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بہرحال قرآن نے اس مقام پر تصریح کر دی کہ کسی پیغمبر 

اور رسول کو اٰلہی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں 

ح کو ہللا قرار دے کر کیا، اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور پیغمبر کو نے، حضرت مسی

بشریت و رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گا تو وہ بھی اسی کفر کا 

 ارتکاب کرے گا،

 
ِ َوَاِحبَّاُۗؤٗه  ۭقُْل فَ  ُۗؤا اّلٰله ُن َابْنه ى ََنْ ه ََّشاۗءُ َوقَالَِت الَْيھُْوُد َوالنَّّصه ُب َمْن ي ََّشاُۗء َويَُعٰذِ ْن َخلََق ۭيَْغِفُر ِلَمْن ي مَّ بُُُكْ ِبُذنُْوِبُُكْ ۭ بَْل َانَُْتْ بََّشٌ ِمٰ ِ ُمِْلُ َِلَ يَُعٰذِ   َۭوّلِلٰه

ِت َواَْلَْرِض َوَما بَيَِْنَُما ۡ َوِالَْيِه الَْمِصْْيُ      وه مه  01السَّ

آپ کہہ دیجئے کہ پھر ( ۱)ے بیٹے اور اس کے دوست ہیں یہود و نصارٰی کہتے ہیں کہ ہم ہللا ک

نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں ( ۴)تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث ہللا کیوں سزا دیتا ہے 

( ۲)سے ایک انسان ہو وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے 

 تعاٰلی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہرچیز ہللا

 ہے۔

یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسٰی علیہ السالم کو ابن ہللا  ۱۔۱۲

اور اس کا محبوب قرار دے لیا۔ بعض کہتے ( ہللا کے بیٹے)کہا اور اپنے آپ کو بھی ابناء ہللا 

کے پیروکار ( عزیر و مسیح)ہللا ہم ہللا کے بیٹوں  ہیں یہاں ایک لفظ محذوف ہے یعنی اتباع ابناء

دونوں مفہوموں میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے۔ اس سے ان کے تفاخر اور ہللا )ہیں 

 کے بارے میں بےجا اعتماد اظہار ہوتا ہے۔ جس کی ہللا کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔

ضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی ہللا کے اس میں ان کے مذکورہ تفاخر کا بےبنیاد ہونا وا۴۔۱۲

محبوب اور چہیتے ہوتے یا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے تم جو چاہو کرو ہللا تم سے باز پرس 

نہیں کرے گا تو پھر ہللا تعاٰلی تمہیں تمہارے گناہوں کی پادش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ اس کا 

وں کی بنیاد پر نہیں ہوتا نہ قیامت والے دن ہوگا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہللا کی بارگاہ میں دعو
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بلکہ وہ تو ایمان و تقوٰی اور عمل دیکھتا ہے اور دنیا میں بھی اسی کی روشنی میں فیصلہ فرماتا 

 ہے اور قیامت والے دن بھی اسی اصول پر فیصلہ ہوگا۔

اس نے وضاحت تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اسی سنت ہللا کے مطابق ہوگا، جس کی  ۲۔۱۲

فرما دی ہے کہ اہل ایمان کے لئے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لئے عذاب، تمام انسانوں کا 

تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو۔ ! فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب

 تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیونکر ہوگا۔

 
َْهَل اْلِكتهِب  ٓ ُسِل َاْن تَُقْولُْوا َما َجاَۗءََن ِمْنْۢ بَِشْْيٍ وَّ  َّيه َن الرُّ ٍة ِمٰ ُ لَُُكْ عَٰله فََْتَ ٍء قَِدْيٌر    قَْد َجاَۗءُُكْ َرُسْولُنَا يَُبْٰيِ ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ نَِذيٌْر  ۭ َواّلٰله ََل نَِذْيٍر ۡ فََقْد َجاَۗءُُكْ بَِشْْيٌ وَّ

01   

ارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آپہنچا ہے۔ جو اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہ

تمہارے لئے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو 

کوئی بھالئی، برائی سنانے واال آیا ہی نہیں، پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے واال اور آگاہ 

 ی ہرچیز پر قادر ہے۔اور ہللا تعالٰ ( ۱)کرنے واال آپہنچا 

یا  ٢۷۰حضرت عیسٰی علیہ السالم اور حضرت محمد رسول ہللا کے درمیان جو تقریباً  ۱۔۱٢

سال کا فاصلہ ہے یہ زمانہ فترت کہالتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فترت کے  ٦۰۰

رے پاس تو کوئی بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھیج دیا ہے اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہما

 بشیر و نذیر پیغمبر ہی نہیں آیا۔

 
ِْْۢبيَاَۗء َوَجَعلَُُكْ  ِ عَلَْيُُكْ ِاْذ َجَعَل ِفْيُُكْ َان لَِمْْيَ     َوِاْذ قَاَل ُمْوٰسه ِلَقْوِمٖه يهَقْوِم اْذُكُرْوا ِنْعَمَة اّلٰله َن الْعه ا لَْم يُْؤِت َاَحًدا ِمٰ تهىُُكْ مَّ اه لُْوًَك ڰ وَّ  11 مُّ

ہللا تعاٰلی ! نے اپنی قوم سے کہا، کہ اے میری قوم کے لوگو( علیہ السالم)ور یاد کرو موسیٰ ا

اور تمہیں ( ۱)کے اس احسان کا ذکر کیا کہ اس نے تم سے پیغمبر بنانے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا 

 ۔(۴)وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا 

ے ہی ہوئے ہیں جن کا سلسلہ حضرت عیسٰی علیہ السالم بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں س ۱۔۴۰

پر ختم کر دیا گیا اور آخری پیغمبر بنو اسماعیل سے ہوئے۔ اسی طرح متعدد بادشاہ بھی بنی 

سے نوازا، جیسے ( بادشاہت)اسرائیل میں ہوئے اور بعض نبیوں کو بھی ہللا تعاٰلی نے ملوکیت 

بھی ہللا کا ( بادشاہت)ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت  حضرت سلیمان علیہ السالم۔ اس کا مطلب یہ

انعام ہے، جسے علی االطالق برا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو 

ہللا تعاٰلی کسی نبی کو بادشاہ بناتا نہ اس کا ذکر انعام کے طور پر فرماتا، جیسا کہ یہاں ہے آج 

ذہنوں پر مسلط ہے اور شاطران، مغرب نے اس کا کل مغربی جمہوریت کا کا بوس اس طرح 

افسوں اس طرح پھونکا ہے کہ مغربی افکار کے اسیر اہل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب جبہ و 

دستار بھی ہیں۔ بہرحال ملوکیت یا شخصی حکومت، اگر بادشاہ اور حکمران عادل ومتقی ہو تو 

 جمہوریت سے ہزار درجے بہتر ہے۔

انعامات اور معجزات کی طرف، جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے،  یہ اشارہ ہے ان ۴۔۴۰

جیسے من و سلوٰی کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات کے لئے دریا سے راستہ بنا دیا 

وغیرہ۔ اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی لیکن 

بعث کے بعد اب یہ مقام فضیلت امت محمدیہ کو  پیغمبر آخرالزمان حضرت محمد کی رسالت و

ٍة اُْخِرَجْت لِلنَّاسِ )حاصل ہوگیا ہے  تم بہترین امت ہو جسے نوع (( 330:۔ آل عمران1( ُكْنتُْم َخْیَر اُمَّ

انسانی کے لئے بنایا گیا ہے لیکن یہ بھی مشروط ہے اس مقصد کی تکمیل کے ساتھ جو اسی 

تم لوگوں کو بھالئی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہو اور ہللا  آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ
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تعاٰلی پر ایمان رکھتے ہو، ہللا تعاٰلی امت مسلمہ کو اس مقصد کے لئے کام کرنے کی توفیق عطا 

 فرمائے تاکہ وہ اپنے خیر امت ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکے۔

 
َِّّتْ  َسَة ال ِيَْن    يهَقْوِم اْدُخلُوا اَْلَْرَض الُْمَقدَّ ِِ  َاْدَِبِرُُكْ فَتَْنَقِلُبْوا خه

ٓ ْوا عَٰله ُ لَُُكْ َوََل تَْرتَدُّ  10 َكَتَب اّلٰله

میں داخل ہو جاؤ جو ہللا نے تمہارے نام لکھ دی ہے ( ۱)اس مقدس زمین ! اے میری قوم والو

 کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔( ۲)اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو ( ۴)

 بنو اسرائیل کے مورث اعلٰی حضرت یعقوب علیہ السالم کا مسکن بیت ۱۔۴۱

المقدس تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السالم کے امارات مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر  

جا کر آباد ہوگئے تھے اور پھر تب سے اس وقت مصر میں ہی رہے، جب تک کہ موسٰی علیہ 

مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت ( فرعون سے چھپ کر)السالم انہیں راتوں رات 

المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسٰی علیہ السالم نے 

پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لئے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد 

اس ارض مقدسہ میں داخل  ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسٰی علیہ السالم نے اپنی قوم کو

ہونے کا حکم دیا اور نصرت اٰلہی کی بشارت بھی سنائی۔ لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل 

 ( ابن کثیر)عمالقہ سے لڑنے پر تیار نہ ہوئے 

اس سے مراد وہی فتح و نصرت ہے جس کا وعدہ ہللا تعاٰلی نے جہاد کی صورت میں ان  ۴۔۴۱

 سے کر رکھا تھا۔ 

 اد سے اعراض مت کرو۔یعنی جہ ۲۔۴۱

 
ُرُجْوا ِمِْنَا  ۚ فَِاْن ُيَّْ  َّْدُخلَهَا َحّٰته َُيْ ٓ ِانَّ ِفْْيَا قَْوًما َجبَّاِرْيَن ڰ َوِاَنَّ لَْن ن ِخلُْوَن    قَالُْوا يهُمْوٰسه  11ُرُجْوا ِمِْنَا فَِاَنَّ ده

تک وہ وہاں سے انہوں نے جواب دیا کہ اے موسٰی وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب 

( بخوشی)نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم 

 (۱)چلے جائیں گے۔

بنو اسرائیل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے مرعوب ہوگئے تھے اور پہلے مرحلے پر  ۱۔۴۴

ل حضرت موسٰی علیہ السالم ہی ہمت ہار بیٹھے۔ اور جہاد سے دست بردار ہوگئے۔ ہللا کے رسو

کے حکم کی کوئی پروا کی اور نہ ہللا تعاٰلی کے وعدہ نصرت پر یقین کیا وہاں جانے سے 

 صاف انکار کر دیا۔

 
ُم الَْباَب ۚ فَِاَذا َدَخلُْتُموْ  َما اْدُخلُْوا عَلَْْيِ ُ عَلَْْيِ ْيَن َُيَافُْوَن َانَْعَم اّلٰله ِ ْؤِمنِْْيَ      ُه فَاِ قَاَل َرُجلهِن ِمَن اَّلَّ ُْوٓا ِاْن ُكْنَُتْ مُّ ِ فَتََوُكَّ ِلُبْوَن ۥ ۚ َوعََٰل اّلٰله  11نَُُّكْ غه

دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر ہللا تعاٰلی کا فضل تھا کہا کہ تم ان 

تم  کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آجاؤ گے، اور

 ۔(۱)اگر مومن ہو تو تمہیں ہللا تعاٰلی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے 

قوم موسٰی علیہ السالم میں صرف یہ دو شخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے، جنہیں  ۱۔۴۲

نصرت اٰلہی پر یقین تھا انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو کس طرح ہللا 

 ہے۔ تمہیں غلبہ عطا فرماتا

 
هُ َُّك فَقَاِتََلٓ ِاَنَّ ھه ا َداُمْوا ِفْْيَا فَاْذَهْب َانَْت َوَرب َّْدُخلَهَآ َابًَدا مَّ ٓ ِاَنَّ لَْن ن  11نَا قهِعُدْوَن     قَالُْوا يهُمْوٰسه

جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس ! قوم نے جواب دیا کہ اے موٰسی

 ۔(۱)روردگار جا کر دونوں ہی لڑو بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں لئے تم اور تمہارا پ
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لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی، سوء ادبی اور سرکشی کا مظاہرہ  ۱۔۴٤

کرتے ہوئے کہا تو اور تیرا رب جا کر لڑے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر 

کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد و قلت رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے صحابہ 

' وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لئے بھرپور عزم کا اظہار کیا اور پھر یہ کہا کہ 

ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسٰی نے موسٰی علیہ السالم کو ! یارسول ہللا

 (صحیح بخاری)' کہا تھا 

 
 ْ ِسِقْْيَ     قَاَل َرٰبِ ِاّٰنِ  11ََلٓ َاْمِِلُ ِاَلَّ نَْفِِسْ َوَاِِخْ فَافُْرْق بَْينَنَا َوبَْْيَ الَْقْوِم الْفه

کہنے لگے اٰلہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر ( علیہ السالم)موٰسی 

 (۱)کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے 

س میں نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بےبسی کا اظہار بھی ہے اور برات کا اعالن ا ۱۔۴٢

 بھی۔

 
ْم َاْربَِعْْيَ َسـنًَة ۚ يَِتْيھُْوَن ِِف اَْلَْرِض ۭ فَََل ًَتَْس عََٰل الَْقْوِم الْفه  َمٌة عَلَْْيِ َا ُمَحرَّ    11ِسِقْْيَ     قَاَل فَِاِنَّ

لیس سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چا

 ۔(۴)اس لئے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا ( ۱)سرگرداں پھرتے رہیں گے 

یہ میدان تیہ کہالتا ہے جس میں چالیس سال یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض  ۱۔۴٦

باوجود ان پر من و سلوٰی کا نزول ہوا جس کی وجہ سے سرگرداں رہی۔ اس میدان میں اس کے 

سے اکتا کر انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ روز روز ایک ہی کھانا کھا کر ہمارا جی بھر گیا 

ہے۔ اپنے رب سے دعا کر کہ وہ مختلف قسم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لئے پیدا فرمائے۔ 

علیہ السالم کی الٹھی مارنے سے بارہ  یہیں ان پر بادلوں کا سایہ ہوا، پتھر پر حضرت موسیٰ 

قبیلوں کے لئے بارہ چشمے جاری ہوئے اور اس طرح کے دیگر انعامات ہوتے رہے۔ چالیس 

 سال بعد پھر ایسے حاالت پیدا کئے گئے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ 

ختیار کرنے کے پیغمبر جب دیکھتا ہے دعوت و تبلیغ کے باوجود میری قوم سیدھا راستہ ا ۴۔۴٦

لئے تیار نہیں ہوئے۔ جس میں اس کے لئے دین و دنیا کی سعادتیں اور بھالئیاں ہیں تو فطری 

طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی صدمہ ہوتا ہے۔ یہی نبی کا بھی حال ہوتا تھا، جس کا ذکر 

السالم سے  قرآن مجید میں ہللا تعاٰلی نے متعدد جگہ فرمایا لیکن آیت میں حضرت موسٰی علیہ

خطاب کر کے کہاجا رہا ہے کہ جب تو نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا اور پیغام الہی لوگوں تک 

پہنچا دیا اور اپنی قوم کو ایک عظیم الشان کامیابی کے نقطہ آغاز پر الکھڑا کیا۔ لیکن اب وہ 

رض سے اپنی دون ہمتی اور بد دماغی کے سبب تیری بات ماننے کو تیار نہیں تو تو اپنے ف

سبک دوش ہوگیا اور اب تجھے ان کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع 

پر غمگینی تو ایک فطری چیز ہے۔ لیکن مراد اس تسلی سے یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت کے بعد 

 اب تم عند ہللا بری الذمہ ہو۔

 
َدَم ِِبلَْحٰقِ  ِۘاْذ قَرَّ  ْم نََبَا ابَْنْ اه ََّما يََتقَ َواتُْل عَلَْْيِ َخِر ۭ قَاَل ََلَْقُتلَنََّك  ۭ قَاَل ِان َل ِمْن َاَحِدَِهَا َولَْم يَُتَقبَّْل ِمَن اَْله ُ ِمَن الُْمتَِّقْْيَ     َِب قُْرَِبًَن فَُتُقبِٰ  11بَُّل اّلٰله

ان دونوں نے اہک ( ۱)کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو ( علیہ السالم)آدم 

تو ( ۴)نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نذر قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی 

کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، اس نے کہا ہللا تعاٰلی تقوٰی والوں کا ہی عمل قبول کرتا 

 ہے۔

 آدم علیہ السالم کے ان دو بیٹوں کے نام ہابیل اور قابیل تھے۔ ۱۔۴۷
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ہ یا قربانی کس لئے پیش کی گئی؟ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں۔ یہ نذران ۴۔۴۷

البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتداء میں حضرت آدم وحوا کے مالپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا 

ہوتی۔ دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے 

جاتا۔ ہابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جب کہ  حمل کے بھائی بہن سے کر دیا

قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق ہابیل کا 

نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح ہابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن قابیل چاہتا 

جائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ آدم تھا کہ وہ ہابیل کی بہن کی ب

علیہ السالم نے اسے سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھا باال خر حضرت آدم علیہ السالم نے دونوں کو 

بارگاہ اٰلہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی 

ساتھ کر دیا جائے گا، ہابیل کی قربانی قبول ہوگئی، یعنی آسمان قابیل کی بہن کا نکاح اس کے 

سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے 

کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر ہللا کی بارگاہ میں نذر پیش کی، ہابیل نے 

یل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی ہابیل کی قربانی قبول ایک عمدہ دنبہ کی قربانی اور قاب

 ہونے پر قابیل حسد کا شکار ہوگیا۔

 
 َ ٓ َاَخاُف اّلٰله ْ ْقُتَِلَ ۚ ِاّٰنِ َِّدَي ِالَْيَك َِلَ ْنْۢ بََسْطتَّ ِاَلَّ يََدَك ِلَتْقُتلَِنْ َمآ َاََن ِبَباِسطٍ ي

ِٕ
لَِمْْيَ     لَى  11 َربَّ الْعه

ے قتل کے لئے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں گو تو میر

 بڑھاؤں گا، میں تو ہللا تعاٰلی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔

 
ِلِمْْيَ  ُؤ ا الٰظه ۗ ِِلَ َجزه ِب النَّاِر ۚ َوذه ثِْمْي َوِاثِْمَك فَتَُكْوَن ِمْن َاْْصه َا ِِبِ ٓ ُاِريُْد َاْن تَُبْوۗ ْ  ۚ 11     ِاّٰنِ

اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے ( ۱)میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے سر پر رکھ لے 

 ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔

میرے گناہ کا مطلب قتل کا وہ گناہ جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا۔ جیسا ۱۔۴٢

یں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قاتل کہ حدیث میں آتا ہے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائ

کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی 

 (صحیح بخاری و مسلم کتاب الفتن)اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا 

 
َعْت ََلٗ نَْفُسٗه قَْتَل َاِخْيِه فََقتََِلٗ فََاْصَبَح ِمنَ  ِيَْن      فََطوَّ ِِ ٰه  11الْ

پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر امادہ کر دیا اسنے اسے قتل کر ڈاال جس سے 

 (۱)نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا 

ا ااِلَّ َکاَن َعٰلی اِْبِن آَدْم کفل من دمہا، النہ کان )چنانچہ حدیث میں آتا ہے  ۱۔۲۰ َۘ اَل تَْقتُُل نَْفًس ظُلًُم

اس کے خون ( قاتل کے ساتھ)ہے جو قتل بھی ظلًما ہوتا ( الصحیح بخاری( )ن سن القتلاول م

ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر ہوتا ہے کیونکہ یہ پہال شخص ہے جس نے قتل کا کام 

کہ ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو ہابیل کے قتل ناحق ' کیا امام ابن کثیر فرماتے ہیں 

ظلم و )دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا  کی سزا

اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ الئق ہیں کہ ہللا تعاٰلی ان کے کرنے ( زیادتی

والوں کو دنیا میں ہی جلد سزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے عالوہ اس کے لئے الگ 

اِْنا ہللِ َو اِنِّا اِلَْیِہ ' وہاں بھگتنی ہوگی۔ قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہوگئے تھے ہوگی جو انہیں 

 (ابن کثیر)َراِجُعْوَن 
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ٓ َاَْعَزْ  َّْبَحُث ِِف اَْلَْرِض ِلُْيِيَٗه َكْيَف يَُواِرْي َسْوَءَة َاِخْيِه  ۭ قَاَل يهَويْلَِته ُ غَُراًِب ي َذا الُْغَراِب فَُاَواِرَي َسْوَءَة َاِِخْ ۚ فََاْصَبَح ِمَن ُت َاْن اَُكْوَن مِ فََبَعَث اّلٰله ثَْل هه

ِدِمْْيَ        ٺ10النٰه

پھر ہللا تعاٰلی نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح 

گیا اپنے بھائی کی الش کو چھپا دے، وہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں ایسا کرنے سے بھی 

پشیمان ( بڑا ہی)گزرا ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی الش کو دفنا دیتا پھر تو 

 اور شرمندہ ہو گیا۔

 
اِبَغْْيِ نَْفٍس َاْو فََساٍد ِِف اَْلَ    َّٗه َمْن قَتََل نَْفسًۢ اِۗءيَْل َان ٓ ِاْْسَ ِِلَ ة َكَتبْنَا عَٰله بَِنْ ََّماِمْن َاْجِل ذه ََّمآ َاْحيَا النَّاَس  ْرِض فَََكَن ْيًعا  َۭوَمْن َاْحيَاَها فَََكَن قَتََل النَّاَس ََجِ

ِِلَ ِِف اَْلَْرِض لَمُ  ِْنُْم بَْعَد ذه ا ِمٰ نهِت ۡ ُُثَّ ِانَّ َكِثْْيً ْيًعا  َۭولََقْد َجاَۗءَْتُْم ُرُسلُنَا ِِبلَْبيِٰ ِفُْوَن     ََجِ ِْ11 

لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی  اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ

کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے واال ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر 

اور ( ۱)دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا 

یں لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیل

 ۔(۴)اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے 

اس قتل ناحق کے بعد ہللا تعاٰلی نے انسانی جان کی قدر وقیمت کو واضح کرنے کے لئے  ۱۔۲۴

کہ ہللا کے ہاں انسانی خون بنو اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے 

ہے اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لئے نہیں تھا، اسالم کی  کی کتنی اہمیت اور تکریم

تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لئے ہے۔ سلیمان بن ربعی کہتے ہیں کہ میں نے 

ل کے لئے سے پوچھا یہ آیت ہمارے لئے بھی ہے جس طرح بنو اسرائی( بصری)حضرت حسن 

تھی، انہوں نے فرمایا، ہاں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بنو اسرائیل 

 ( تفسیر ابن کثیر)کے خون ہللا کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے 

اس میں یہود کو تنبیہ اور مالمت ہے کہ ان کے پاس انبیاء دالئل لے کر آتے رہے۔ لیکن  ۴۔۲۴

میں گویا نبی کو تسلی دی جا رہی ہے ان کا رویہ ہمیشہ حد سے تجاوز کرنے واال ہی رہا اس 

کہ یہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازش کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات 

نہیں، ان کی ساری تاریخ ہی مکرو وفساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بہرحال ہللا پر بھروسہ 

 لماکرین ہے۔ تمام سازشوں سے بہتر تدبیر کرنے واال ہے۔رکھیں جو خیرا

 
َُّقتَّلُْوٓا َاْو  َ َوَرُسْوََلٗ َويَْسَعْوَن ِِف اَْلَْرِض فََساًدا َاْن ي يَْن ُُيَاِربُْوَن اّلٰله ِ ُؤا اَّلَّ ۗ ََّما َجزه ُ ِان ْن ِخََلٍف َاْو ي ْم َوَاْرُجلُهُْم ِمٰ َع َايِْدُّْيِ َُّبْوٓا َاْو تُـَقطَّ ِِلَ يَُصل ْنَفْوا ِمَن اَْلَْرِض ۭ ذه

ِخَرِة عََذاٌب َعِظْْيٌ       نَْياَولَهُْم ِِف اَْله    11لَهُْم ِخْزٌي ِِف الُّ

جو ہللا تعاٰلی سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا 

انب سے ان کے ہاتھ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف ج

یہ تو ہوئی انکی دنیاوی ذلت اور ( ۱)پاؤں کاٹ دیئے جائیں۔ یا انہیں جال وطن کر دیا جائے 

 خواری، اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے۔

اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ عکل اور عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر  ۱۔۲۲

نے انہیں مدینہ سے  کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی صلی ہللا علیہ وسلم مدینہ آئے، انہیں مدینہ

باہر، جہاں صدقے کے اونٹ تھے، بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیؤ، ہللا تعاٰلی شفا عطا 

فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہوگئے لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے 
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قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب نبی کو اس امر کی رکھوالے اور چروا ہے کو 

اطالع ملی تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت 

پکڑ الئے۔ نبی نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے ان کی آنکھوں میں گرم سالئیاں 

پھر انہیں دھوپ میں ڈال ( وا ہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھاکیونکہ انہوں نے بھی چر)پھروائیں، 

ی کہ وہیں مر گئے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے انہوں نے چوری بھی کی اور  دیا گیا حتٰٰ

صحیح )قتل بھی کیا، ایمان النے کے بعد کفر بھی کیا اور ہللا و رسول کے ساتھ محاربہ بھی 

کا حکم عام ہے یعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو  یہ آیت محاربہ کہالتی ہے۔ اس( بخاری

شامل ہے۔ محاربہ کا مطلب ہے۔ کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسالمی حکومت کے دائرے میں 

یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا، قتل 

ی کرنا وغیرہ اس کی جو سزائیں بیان کی وغارت گری کرنا، سلب ونہب، اغوا اور آبرو ریز

گئی ہیں۔ امام خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے دے۔ بعض لوگ 

کہتے ہیں اگر محاربین نے قتل وسلب کیا اور دہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزا 

کیا جائے گا اور جس نے قتل دی جائے گی اور جس نے صرف قتل کیا، مال نہیں لیا اسے قتل 

کیا اور مال بھی چھینا اس کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا 

جائے گا۔ اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا، صرف دہشت گردی کی اسے جال وطن کر دیا 

زا دینے میں امام کو اختیار جائے گا لیکن امام شوکانی فرماتے ہیں پہلی بات صحیح ہے کہ س

 (فتح القدیر)حاصل ہے۔ 

 
ِحْْيٌ       َ غَُفْوٌر رَّ ْم ۚ فَاْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله ْيَن ًَتبُْوا ِمْن قَْبِل َاْن تَْقِدُرْوا عَلَْْيِ ِ    11ِاَلَّ اَّلَّ

تعاٰلی بہت تو یقین مانو کہ ہللا ( ۱)ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کرلیں کہ تم ان پر قابو پالو 

 بڑی بخشش اور رحم و کرم واال ہے۔

عنی گرفتار ہونے سے پہلے اسالمی حکومت کی اطاعت کا اعالن کر دیں تو پھر انہیں ی ۱۔۲٤

معاف کر دیا جائے، مذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ لیکن پھر اس امر میں اختالف ہے کہ 

لوٹ کر یا ابرو ریزی کر کے بندوں پر سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال 

جو دست درازی کی یہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا، بعض علماء 

امام شوکانی اور امام ابن کثیر )کے نزدیک معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ 

گا اور اسی کو ظاہر آیت کا مقتضی کا رجحان اس طرف ہے کہ مطلقاً انہیں معاف کر دیا جائے 

 بتالیا ہے۔ البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے۔ وہ مستحق سزا ہوں گے۔

 
ْيََلَ َوَجاِهُدْوا ِِفْ َسِبْيِِلٖ لََعلَُُّكْ  َ َوابَْتُغْوٓا ِالَْيِه الَْوس ِ َُّقوا اّلٰله َمنُوا ات ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ  11      تُْفِلُحْونَ َّيه

اور اس کی راہ میں جہاد کرو ( ۱)ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تالش کرو ! مسلمانو

 تاکہ تمہارا بھال ہو۔

وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا  ۱۔۲٢

اعمال اختیار کرو جس کا مطلب ہوگا ایسے ' ہللا تعاٰلی کی طرف وسیلہ تالش کرو ' ذریعہ ہو۔ 

و سیلہ جو ' ا قرب حاصل ہو جائے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں سے تمہیں ہللا کی رضا اور اس ک

قربت کے معنی میں ہے تقوٰی اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے جن کے ذریعے سے 

ھی بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح جن باتوں سے روکا گیا ہو ان کا ترک ب

قرب اٰلہی کا وسیلہ ہے۔ البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو جنت میں 

نبی کو عطا فرمایا جائے گا۔ اسی لئے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لئے یہ دعائے 

 وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کامستحق ہوگا ۔
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 (صحیح بخاری)

 
ْيَن َكَفُرْوا لَ  ِ َمِة َما تُُقبِٰ ِانَّ اَّلَّ ِمثَِْلٗ َمَعٗه ِلَيْفتَُدْوا ِبٖه ِمْن عََذاِب يَْوِم الِْقيه ْيًعا وَّ ا ِِف اَْلَْرِض ََجِ  11َل ِمِْنُْم ۚ َولَهُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ        ْو َانَّ لَهُْم مَّ

بھی  یقین مانو کہ کافروں کے لئے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں بلکہ اس کی مثل اور

ہو اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے 

 ۔(۱)کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لئے دردناک عذاب ہے 

حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر ہللا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے  ۱۔۲٦

بدترین آرام گاہ ' کہے گا ؟ وہ 'تو نے اپنی آرام گاہ کیسے پائی ' ے پوچھے گا گا۔ ہللا تعاٰلی اس س

کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرن پسند "ہللا تعاٰلی فرمائے گا' 

وہ اثبات میں جواب دے گا۔ ہللا تعاٰلی فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت "کرے گا؟

سے مطالبہ کیا تھا تو نے وہاں کی پروا نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا کم کا تجھ 

 (صحیح مسلم)جائے گا 

 
ِقْْيٌ       رِِجْْيَ ِمِْنَا  ۡ َولَهُْم عََذاٌب مُّ ُرُجْوا ِمَن النَّاِر َوَما ُِهْ ِِبه ْ  11يُرِيُْدْوَن َاْن ُيَّ

کن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، یہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ میں سے نکل جائیں لی

 ۔(۱)ان کے لئے دوامی عذاب ہیں 

یہ آیت کافروں کے حق میں ہے، کیونکہ مومنوں کو باالخر سزا کے بعد جہنم سے نکال  ۱۔۲۷

 لیا جائے گا جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔

 
اِرقَُة فَاْقَطُعْوٓا َايِْدَُّيَُما َجَزاۗءًۢ  اِرُق َوالسَّ ُ َعزِْيٌز َحِكْْيٌ      َوالسَّ ِ ۭ َواّلٰله َن اّلٰله  11ِبَما َكَسـَبا نَََكًَل ِمٰ

یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے ( ۱)چوری کرنے واال مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو 

 کیا، عذاب ہللا کی طرف سے اور ہللا تعاٰلی قوت اور حکمت واال ہے۔

ا یہ حکم عام ہے چوری تھوڑی سی چیز کی ہو یا بعض فقہا ظاہری کے نزدیک سرقہ ک ۱۔۲۲

کی۔ اسی طرح محفوظ جگہ میں رکھی ہو یا غیر محفوظ۔ ہر صورت میں چوری کی سزا زیادہ 

دی جائے گی۔ جب کہ دوسرے فقہا اس کے لئے حرز اور نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ 

نصاب رابع دینار یا تین  پھر نصاب کے تعین میں ان کے مابین اختالف ہے۔ محدثین کے نزدیک

ہے اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی ( یا ان کے مساوی قیمت کی چیز)درہم 

سے کاٹے جائیں گے۔ کہنی یا کندھے سے نہیں۔ جیسا کہ بعض کا ( پہنچوں)طرح ہاتھ رسغ 

 ۔(ےتفصیل کے لئے دیکھئے کتب حدیث و فقہ اور تفاسیر کا مطالعہ کیا جائ)خیال ہے 

 
ِحْْيٌ          َ غَُفْوٌر رَّ َ يَُتْوُب عَلَْيِه  ِۭانَّ اّلٰله  11فََمْن ًَتَب ِمْنْۢ بَْعِد ُظلِْمٖه َوَاْصلََح فَِانَّ اّلٰله

جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصالح کر لے تو ہللا تعاٰلی رحمت کے ساتھ اس 

 ف فرمانے واال مہربانی کرنے واال ہے۔یقیناً ہللا تعاٰلی معا( ۱)کی طرف لوٹتا ہے 

سے مراد عند ہللا قبول توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ چوری یا کسی اور قابل حد جرم اس توبہ  ۱۔۲٢

 کی سزا معاف ہو جائے گی حدود، توبہ سے معاف نہیں ہوں گی۔

 
ِت َواَْلَْرِض  ۭ يَُعذِٰ  وه مه َ ََلٗ ُمِْلُ السَّ ٍء قَِدْيٌر      َالَْم تَْعََلْ َانَّ اّلٰله ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ ََّشاُۗء  َۭواّلٰله ََّشاُۗء َويَْغِفُر ِلَمْن ي  11ُب َمْن ي

کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہللا تعاٰلی ہی اس کے لئے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے؟ جسے چاہے 

 سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے۔
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ُّھَا ا ي َ ٓ َمنَّا ِِبَفَْواِههِْم َولَْم تُ َّيه ْيَن قَالُْوٓا اه ِ يَْن يَُساِرُعْوَن ِِف اْلُكْفِر ِمَن اَّلَّ ِ ُزنَْك اَّلَّ ُسْوُل ََل َُيْ ُعْوَن ِلَقْوٍم لرَّ ُعْوَن ِلْلَكِذِب ََسٰه يَْن َهاُدْوا ڔ ََسٰه ِ ْؤِمْن قُلُْوُّبُْم ڔ َوِمَن اَّلَّ

تُْوَك ُُۭيَٰرِ  َخرِْيَن   لَْم ََّيْ َّْم تُْؤتَْوُه فَاْحَذرُ اه َذا فَُخُذْوُه َوِاْن ل َم ِمْنْۢ بَْعِد َمَواِضِعٖه ۚ يَُقْولُْوَن ِاْن ُاْوِتيَُْتْ هه ِ فُْوَن اْلَُكِ ُ ِفْتنََتٗه فَلَْن تَْمِِلَ ََلٗ ِمَن اّلٰله ْوا  ۭ َوَمْن يُّرِِد اّلٰله

 ُ ْيَن لَْم يُرِِد اّلٰله ِ َك اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ ا  ۭ ُاوله ً ِخَرِة عََذاٌب َعِظْْيٌ      َشـْيــــــ  لَهُْم ِِف اَْله نَْيا ِخْزٌي ښ وَّ َُّطهَِٰر قُلُْوَّبُْم  ۭلَهُْم ِِف الُّ  10 َاْن ي

آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑھئے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں خواہ وہ ان ! اے رسول

ن حقیقتاً ان کے دل با ایمان میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعوا کرتے ہیں لیک( منافقوں)

اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان ( ۱)نہیں 

لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے وہ کلمات کو اصلی موقف کو چھوڑ 

ل کر لینا اگر یہ حکم کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، کہتے کہ اگر تم یہ حکم دیئے جاؤ تو قبو

رہنا اور جس کا خراب کرنا ہللا کو منظور ہو تو آپ اس کے لئے ( ۴)نہ دیئے جاؤ تو الگ تھلگ 

خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ ہللا تعاٰلی کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے 

یں بھی ان کے لئے کا نہیں ان کے لئے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت م

 بڑی سخت سزا ہے۔

اہل کفر و شرک کے ایمان نہ النے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قلق  نبی کریم کو ۱۔٤۱

اور افسوس ہوتا تھا اس پر ہللا تعاٰلی اپنے پیغمبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں 

 تاکہ اس اعتبار سے 

 وں کی بابت عند ہللا مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی۔آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگ

کی شان نزول میں دو واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی  ٤٤تا  ٤۱آیت نمر  ۴۔٤۱

کا۔ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تو رد وبدل کر ڈاال تھا، ( مرد عورت)شدہ یہودی زانیوں 

کرتے تھے۔ انہیں میں سے ایک حکم رجم بھی عالوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں 

کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لئے تھا اور اب بھی وہ موجود ہے لیکن وہ تھا جو ان 

چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لئے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد کے پاس چلتے ہیں 

ور منہ کاال کرنے کی سزا اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق کوڑے مارنے ا

کا کہا تو مان لیں گے اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد ہللا بن 

عمر رضی ہللا عنہا فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر 

بابت کیا ہے؟ انہوں نے  ہوئے آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی

تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے عبد ہللا بن سالم رضی ہللا نے کہا تم 

جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات الؤ تورات ال کر وہ پڑھنے 

 بن السالم لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنے لگ گئے حضرت عبد ہللا

نے کہا یہاں سے ہاتھ ہٹاؤ تو وہ آیت وہاں موجود تھی۔ باالخر انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ 

۔ ایک دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ (ابن کثیر)دونوں زانیوں کو سنگسار کر دیا 

سمجھتا تھا اور یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم 

اسی کے مطابق اپنے مقتول کی دیت سو وسق اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی پچاس وسق 

مقرر کر رکھی۔ جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم مدینہ تشریف الئے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو 

کچھ حوصلہ ہوا جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سو وسق دینے سے انکار 

قریب تھا کہ ان کے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی، لیکن ان کے سمجھدار لوگ  کر دیا۔

نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر رضامند ہوگئے اس موقعے پر یہ آیات نازل ہوئیں 

جن میں سے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں 

ں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہوگئے ہوں اور ان سب کے لیے ان آیات کا نزول ممکن ہے دونو

 (ابن کثیر)ہوا ہو۔ 
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ْحِت ۭ فَِاْن َجاُۗءْوَك فَاْحُُكْ بَيَِْنُْم َاْو َاْعرِْض َعِْنُْم ۚ َوِاْن تُْعِر  ُْوَن ِللسُّ ُعْوَن ِلْلَكِذِب اَُٰكه ْوَك َشـْئَـــ ً ََسٰه َُّْضُّ ا  َۭوِاْن َحَْكَْت فَاْحُُكْ بَيَِْنُْم ْض َعِْنُْم فَلَْن ي

بُّ الُْمْقِسِطْْيَ       َ ُُيِ  11ِِبلِْقْسطِ  ِۭانَّ اّلٰله

اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں اگر ( ۱)یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے 

کو ٹال دو، اگر  یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان

تم ان سے منہ پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اگر تم فیصلہ 

کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ ہللا محبت رکھتا 

 ہے۔

اُعْون کے معنی ہیں بہت سننے واال اس کے دو مفہوم ہو سکتے ۱۔٤۴ ہیں، جاسوسی کرنے  َسمَّ

وں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لئے سننا، بعض کے لئے زیادہ باتیں سننا یا دوسر

 مفسرینن نے پہلے معنی مراد لئے ہیں اور بعض نے دوسرے۔

 
َّْوَن ِمْنْۢ بَْعدِ  ِ ُُثَّ يََتَول ىُة ِفْْيَا ُحُْكُ اّلٰله ُْونََك َوِعْنَدُِهُ التَّْوره ْٰكِ َك ِِبلُْمْؤِمِنْْيَ       َوَكْيَف ُُيَ

ِٕ
ى
ۗ ِِلَ ۭ َوَمآ ُاوله    11ذه

وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام اٰلہی ہیں تم کو ( تعجب کی بات ہے کہ)

منصف بناتے ہیں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی 

 نہیں۔

 
ٓ َاْنَزلْنَا التَّْوره  ٰهِنيُّْوَن وَ ِاَنَّ ب ْيَن َهاُدْوا َوالرَّ ِ ْيَن َاْسلَُمْوا ِلَّلَّ ِ ُُكُ ِّبَا النَِّبيُّْوَن اَّلَّ نُْوٌر ۚ َُيْ ِ َوََكنُْوا عَلَْيِه ُشهََداَۗء  ۚ فَََل ىَة ِفْْيَا ُهًدى وَّ ِب اّلٰله ُتْحِفُظْوا ِمْن ِكته اَْلَْحَباُر ِبَما اس ْ

َشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوََل  ِفُرْوَن ََّتْ َك ُِهُ اْلكه
ِٕ
ى
ۗ ُ فَُاوله ُُكْ ِبَمآ َاْنَزَل اّلٰله َّْم َُيْ يهِّتْ ثَـَمنًا قَِلْيًَل  َۭوَمْن ل ْوا ِِبه  11      تَْشََتُ

اسی تورات کے ( ۱)ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے یہودیوں میں 

اور اہل ہللا اور علماء فیصلے کرتے ( ۴( )السالمانبیاء علیہ )ساتھ ہللا تعاٰلی کے ماننے والے 

اور وہ اس پر اقراری گواہ ( ۲)تھے کیونکہ انہیں ہللا کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا 

اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو ( ٤)تھے 

ی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں اور جو لوگ ہللا ک( ٢)تھوڑے سے مول نہ بیچو 

 (٦) کافر ہیں۔( پورے اور پختہ)وہ 

 اس کا تعلق یَُحْکُم سے ہے۔ یعنی یہودیوں سے متعلق فیصلے کرتے تھے۔ ( لِلَّذْیَن ھَادْو ا) ۱۔٤٤

ٰۘ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ سارے انبیاء دین اسالم ہی کے پیروکار ۴۔٤٤  اَ ْسلَُمْوا یہ نبِیِّٰن

مبروں کا دین ایک ہی رہا ہے۔ تھے جس کی طرف محمد دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی تمام پغ

اسالم جس کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ ایک ہللا کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں 

کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت توحید و اخالص 

ٓ اَنَا فَاْعبُُدْونِ َوَمآ اَرْ )پیش کی۔ ُسْوٍل ااِلَّ نُْوِحْيٓ اِلَْیِه اَنَّٗه اَلٓ اِٰلهَ ااِلَّ ( 45:۔ االنبیاء43( َسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن رَّ

ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں 

یں الدین بھی کہا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ ۔ اسی کو قرآن م"ہے ، پس تم سب میری ہی عبادت کرو

االیۃ میں کہا گیا ہے جس میں اسی ( شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا) ۱۲شورٰی کی آیت 

مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے وہی دین مقرر کیا ہے جو آپ سے قبل دیگر 

 انبیا کے لیے کیا تھا۔

 وئی تغیر و تبدل نہیں کیا، جس طرح بعد میں لوگوں نےچنانچہ انہوں نے تورات میں ک ۲۔٤٤

 کیا۔

 کہ یہ کتاب کمی بیشی سے محفوظ ہے اور ہللا تعاٰلی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ٤۔٤٤

یعنی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو نہ دنیا کے تھوڑے سے  ٢۔٤٤

 مفادات کے لئے ان میں رد وبدل کرو۔
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 ے ہو؟کیسے ایمان کے بدلے کفر پر راضی ہوگئ پھر تم ٦۔٤٤

 
ُذَن ِِبَْلُ  ْم ِفْْيَآ َانَّ النَّْفَس ِِبلنَّْفِس  َوالَْعْْيَ ِِبلَْعْْيِ َواَْلَنَْف ِِبَْلَنِْف َواَْلُ َق ِبٖه فَهَُو َكفَّ َوَكَتبْنَا عَلَْْيِ َِ ِقَصاٌص ۭ فََمْن تََصدَّ ٰنِ   َوالُْجُرْو نَّ ِِبلٰسِ ٗ  ۭ ُذِن َوالٰسِ اَرٌة َلَّ

ِلُمْوَن       َك ُِهُ الٰظه
ِٕ
ى
ۗ ُ فَُاوله ُُكْ ِبَمآ َاْنَزَل اّلٰله َّْم َُيْ  11َوَمْن ل

اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور 

نت اور خاص آنکھ بدلے آنکھ اور ناک بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دا

پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے ( ۱)زخموں کا بھی بدلہ ہے 

 (۴)اور جو لوگ ہللا کے نازل کئے ہوئے کے مطابق نہ کریں، وہ ہی لوگ ظالم ہیں۔

جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا تو پھر  ۱۔٤٢

س کے برعکس کے ساتھ ا( بنو قرظہ)کا دوسرے قبیلے ( بنو نفیر)لے یہودیوں کے ایک قبی

معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت دوگنا رکھنے کا کیا 

 جواز ہے؟ جیسا کہ اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزری۔

تھا، یہ ہللا کے نازل  یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے میں مذکورہ فیصلہ کیا۴۔٤٢

کردہ حکم کے خالف تھا اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا 

مکلف ہے کہ وہ احکامات الہی کو اپنائے اسی کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام 

میں ظالم معامالت میں اس سے رہنمائی حاصل کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بارگاہ الہی 

متصور ہوگا فاسق متصور ہوگا اور کافر متصور ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہللا تعاٰلی نے 

تینوں لفظ استعمال کر کے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرما دیا۔ اس کے بعد 

بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات ہی کو اہمیت دے تو اس سے زیادہ بد 

 سمتی کیا ہوگی؟ق

 
تَيْنهُه  ىِة  ۠ َواه َِٰما بَْْيَ يََديِْه ِمَن التَّْوره قًا ل َ ُمَصٰدِ ََ ََ ابِْن َمْر ََثِرِِهْ ِبِعيْ  اه

ٓ ىِة َوُهًدى َوقَفَّْينَا عَٰله َِٰما بَْْيَ يََديِْه ِمَن التَّْوره قًا ل ُمَصٰدِ نُْوٌر   وَّ ْيَل ِفْيِه ُهًدى وَّ َْنِ اَْلِ

َمْوِعَظةً  ِٰلُْمتَِّقْْيَ       وَّ  ۭ 11ل

اور ہم نے ان کے پیچھے عیسٰی بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی 

اور ہم نے انہیں انجیل عطاء فرمائی جس میں نور اور ہدایت ہے ( ۱)تصدیق کرنے والے تھے 

ت و نصیحت تھی اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی دوسرا اس میں ہدای

 ۔(۴)پارسا لوگوں کے لئے 

نبیائے سابقین کے فوراً بعد، متصل ہی حضرت عیسٰی علیہ السالم کو بھیجا جو یعنی ا ۱۔٤٦

اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، نہ کہ اس کو جھٹالنے 

ھی ہللا کے سچے رسول والے تھے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسٰی علیہ السالم ب

ہیں اور اسی ہللا کے فرستادہ ہیں جس نے تورات حضرت موسٰی علیہ السالم پر نازل فرمائی 

کی بلکہ ( جھٹالیا)تھی، تو اس کے باوجود یہودیوں نے حضرت عیسٰی علیہ السالم کی تکذیب 

 ( کفر کا فتوٰی دے کر رسوا کیا)ان کی تکفیر اور تنقیص و اہانت کی 

ذریعہ تھی۔ اسی طرح  ی جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لئے ہدایت کایعن ۴۔٤٦

انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہوگئی اور پھر قرآن کریم کے نزول 

کے بعد تورات و انجیل اور دیگر کتب آسمانی پر عمل منسوخ ہوگیا اور ہدایت و نجات کا ذریعہ 

اسی پر ہللا تعاٰلی نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا، یہ گویا اس بات قرآن کریم رہ گیا اور 

کا اعالن ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فالح اور کامیابی اسی قرآن سے وابستہ 

ہے۔ جو اس سے جڑ گیا سرخرو رہے گا جو کٹ گیا ناکامی ونامرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے 

کا فلسفہ یکسر غلط ہے، حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، متعدد " دت ادیانوح"معلوم ہوا کہ 
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نہیں۔ حق کے سوا دوسری چیزیں باطل ہیں۔ تورات اپنے دور کا حق تھی۔ اس کے بعد انجیل 

اپنے دور کا حق تھی انجیل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا۔ اور جب قرآن 

خ ہوگئی۔ انجیل پر عمل کرنا بالکل جائز نہیں رہا اور صرف قرآن ہی نازل ہوگیا تو انجیل منسو

واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان الئے بغیر یعنی نبوت محمد 

علی صاحبہا الصلوة والسالم کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید مالحظہ ہو سورہ بقرہ 

 کا حاشیہ۔ ۴٦آیت 

 
َك ُِهُ َولْيَ 

ِٕ
ى
ۗ ُ فَُاوله ُُكْ ِبَمآ َانَْزَل اّلٰله َّْم َُيْ ُ ِفْيِه  ۭ َوَمْن ل ْيِل ِبَمآ َاْنَزَل اّلٰله َْنِ ِسُقْوَن     ْحُُكْ َاْهُل اَْلِ  11 الْفه

اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ ہللا تعاٰلی نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے 

فاسق ( بدکار)ر جو ہللا تعاٰلی کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ او( ۱)مطابق حکم کریں 

 ہیں۔

اہل انجیل کو یہ حکم اس وقت تھا جب تک حضرت عیسٰی علیہ السالم کی نبوت کا زمانہ  ۱۔٤۷

تھا۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عیسٰی علیہ السالم کا دور نبوت بھی ختم 

جو رسالت محمدیہ پر پیروی کا حکم بھی۔ اب ایماندار وہی سمجھا جائے گا  ہوگیا۔ اور انجیل کی

 ایمان الئے گا اور قرآن کریم کی پیروی کرے گا۔

 
ِب َوُمهَْيِمنًا عَلَْيِه فَاْحُُكْ  َِٰما بَْْيَ يََديِْه ِمَن اْلِكته قًا ل َب ِِبلَْحٰقِ ُمَصٰدِ ٍٰ َجَعلْنَا  بَيَِْنُْم ِبمَ َوَاْنَزلْنَآ ِالَْيَك اْلِكته ُُ َِّبْع َاْهَواَۗءُِهْ َُعَّا َجاَۗءَك ِمَن الَْحٰقِ ۭ ِل ُ َوََل تَت آ َاْنَزَل اّلٰله

َِٰيْبلَُوُُكْ ِِفْ َمآ اه  لهِكْن ل اِحَدًة وَّ ًة وَّ ُ لََجَعلَُُكْ ُامَّ ِمِْنَاًجا  َۭولَْو َشاَۗء اّلٰله عًَة وَّ َتِلُفْوَن     تهىُُكْ فَاْستَِبُقوا الَْخْْيه ِمنُُْكْ ِْشْ ئُُُكْ ِبَما ُكْنَُتْ ِفْيِه ََّتْ ِٰ ْيًعا فَُينَب ِ َمْرِجُعُُكْ ََجِ ِت ۭ ِاَٰل اّلٰله

11   

اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی 

ت میں اس لئے آپ ان کے آپس کے معامال( ۱)تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے 

اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں ( ۴)اسی ہللا کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم کیجئے 

تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ( ۲)کے پیچھے نہ جائیے 

 اگر منظور موال ہوتا تو سب کو ایک ہی ( ٤)

تم نیکیوں ( ٢)ہے اس میں تمہیں آزمائے  امت بنا دیتا لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا

کی طرف جلدی کرو تم سب کا رجوع ہللا ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا، 

 جس میں تم اختالف کرتے رہتے تھے۔

ہر آسمانی کتاب اپنے سے ما قبل کتاب کی مصدق رہی ہے جس طرح قرآن پچھلی تمام  ۱۔٤۲

کی نازل کردہ  یق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں فی الواقع ہللاکتابوں کا مصدق ہے اور تصد

بھی ہے۔ یعنی ( محافظ، امین، شاہد اور حاکم)ہیں۔ لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ ُمھَْیِمْن 

بھی ہوئی ہے اس لئے ( یعنی کاٹ چھانٹ اور تبدیلی)پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف اور تغیر 

 ق ہوگا، جس کو صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہے۔ باقی باطل ہے۔قرآن کا فیصلہ ناط

میں نبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معامالت کے  ٤۴اس سے پہلے آیت نمبر  ۴۔٤۲

فیصلے کریں یا نہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، کہ 

 م کے مطابق فیصلے فرمائیں۔ ان کے آپس کے معامالت میں بھی قرآن کری

علیم دی جا رہی ہے کہ ہللا کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی یہ دراصل امت کو ت ۲۔٤۲

خواہشات اور آرا یا ان کی خود ساختہ مزعومات و افکار کے مطابق فیصلے کرنا گمراہی ہے، 

 کتی ہے۔ جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو س

بعض احکامات ایک دوسرے سے مختلف اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں جن کے  ٤۔٤۲

تھے۔ ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دوسری میں حالل تھیں، بعض میں کسی مسئلے 
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میں تشدید تھی اور دوسرے میں تخفیف، لیکن دین سب کا ایک یعنی توحید پر مبنی تھا۔ اس لئے 

نحن "ہی تھی۔ اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے سب کی دعوت ایک 

" ہم انبیاء کی جماعت عالتی بھائی ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے"معاشر االنبیاء اخوة لعالت، دیننا واحد

عالتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہوں باپ ایک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دین 

عتیں مختلف تھیں۔ لیکن شریعت محمدیہ کے بعد اب ساری شریعتیں بھی ایک ہی تھا اور شری

 منسوخ ہوگئیں ہیں اور اب دین بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک۔

یعنی نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ اسی سے وابستہ ہے۔ لیکن اس راہ نجات کو  ٢۔٤۲

کیا ہے۔ ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا اختیار کرنے کے لئے ہللا تعاٰلی نے انسانوں پر جبر نہیں 

 س طرح تمہاری آزمائش ممکن نہ ہوتی، جب کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔تھا، لیکن ا

 
َّْفِتُنْوَك َعْنْۢ بَْعِض  َِّبْع َاْهَواَۗءُِهْ َواْحَذْرُِهْ َاْن ي ُ َوََل تَت ُِّصْيَُبُْم ِبَبْعِض   َمآ َانَْزلَ َوَاِن اْحُُكْ بَيَِْنُْم ِبَمآ َاْنَزَل اّلٰله ُ َاْن ي ََّما يُرِيُْد اّلٰله َّْوا فَاْعََلْ َان ُ ِالَْيَك ۭ فَِاْن تََول اّلٰله

ِسُقْوَن       َن النَّاِس لَفه ا ِمٰ ْم ۭ َوِانَّ َكِثْْيً  11ُذنُْوِّبِ

آپ ان کے معامالت میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے، ان کی 

ی تابعداری نہ کیجیئے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو ہللا کے اتارے خواہشوں ک

ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ ہللا کا ارادہ 

 یہ ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔

 
ُّْوِقنُْوَن        َافَُحُْكَ  َِٰقْوٍم ي ِ ُحْْكًا ل    11الَْجاِهِليَِّة يَْبُغْوَن  َۭوَمْن َاْحَسُن ِمَن اّلٰله

یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے ہللا ( ۱)کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں 

 ۔(۴)تعاٰلی سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے واال کون ہو سکتا ہے 

( اسالم)شنی اور ہدایت اور اسالم کے سوا، سب جاہلیت ہے، کیا یہ اب بھی رو اب قرآن ۱۔٢۰

کو چھوڑ کر جاہلیت ہی کے متالشی اور اور طالب ہیں؟ یہ استفہام، انکار اور توبیخ کے لئے 

یعرضون من حکمک بما انزل ہللا علیک ))لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہیں ' فا ' ہے اور 

تیرے اس فیصلے سے جو ہللا نے تجھ پر نازل کیا ہے یہ (( حکم الجاہلیۃ ویتولون عنہ، یبتغون

 ( فتح القدیر)اعراض کرتے اور پیٹھ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متالشی ہیں 

ہللا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسالم 'حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا  ۴۔٢۰

 الشی ہو اور ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو۔کے طریقے کا مت میں جاہلیت

 
ٓى َاْوِلَياَۗء  ۘبَْعُضهُْم َاْوِلَياُۗء بَْعٍض ۭ وَ  ه َمنُْوا ََل تَتَِّخُذوا الَْيھُْوَد َوالنَّّصه ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ َ ََل َُّيِْدي الَْقْومَ َّيه َّٗه ِمِْنُْم ِۭانَّ اّلٰله نُُْكْ فَِان َّهُْم ِمٰ ََّتَول ِلِمْْيَ       َمْن ي  10الٰظه

یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے ( ۱)تم یہود و نصارٰی کو دوست نہ بناؤ ! اے ایمان والو

تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بیشک انہی میں ( ۴)دوست ہیں۔ 

 (۲)سے ہے، ظالموں کو ہللا تعاٰلی ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔

ے منع کیا گیا ہے د اور نصارٰی سے مواالت و محبت کا رشتہ قائم کرنے ساس میں یہو ۱۔٢۱

جو اسالم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور اس پر اتنی سخت وعید بیان فرمائی گئی جو ان 

مزید دیکھئے سورہ آل عمران آیت )سے دوستی رکھے گا وہ انہیں میں سے سمجھا جائے گا۔ 

 ( کا حاشیہ ۱۱۲اور آیت  ۴۲

سکتا ہے کہ یہود اور نصارٰی  قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا مشاہدہ ہر شخص کر ۴۔٢۱

اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختالف اور باہمی بغض و عناد ہے، لیکن اس کے 

 ۲۔۲۱باوجود یہ اسالم اور مسلمانوں کے خالف ایک دوسرے کے معاون بازو اور محافظ ہیں۔

میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی ہللا عنہ ان آیات کی شان نزول 
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اور رئیس المنافقین عبد ہللا بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ 

جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبد ہللا بن ابی نے بھی اسالم کا اظہار کیا۔ ادھر 

وں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لئے گئے، جس پر بنو قینقاع کے یہودی

حضرت عبادہ رضی ہللا عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعالن براءت کر دیا۔ لیکن عبد ہللا 

بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جس پر یہ آیات نازل 

 ہوئیں۔

 
يَْن ِِفْ  ِ ِِتَ  فَََتَى اَّلَّ ْ ُ َاْن َّيَّ ََ اّلٰله َرٌة  ۭفََع

ِٕ
ٓ َاْن تُِصْيبَنَا َداۗى ْم يَُقْولُْوَن ََّنْٰشه َُّساِرُعْوَن ِفْْيِ َرٌض ي ْم مَّ ٓ قُلُْوِّبِ ْوا ِِفْ ْن ِعْنِدٖه فَُيْصِبُحْوا عَٰله َمآ َا َْسُّ  ِِبلَْفْتِح َاْو َاْمٍر ِمٰ

 ۭ 11َانُْفِسهِْم نهِدِمْْيَ       

وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں ( ۱)ں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے آپ دیکھی

بہت ممکن ہے ( ۴)اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے 

پھر تو یہ اپنے دلوں ( ٤)یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز الئے ( ۲)کہ ہللا تعاٰلی فتح دے دے 

 نادم ہونے لگیں گے۔( بے طرح)باتوں پر  میں چھپائی ہوئی

مراد نفاق ہے۔ یعنی منافقین یہودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کر رہے اس سے  ۱۔٢۴

 ہیں۔

یعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا  ۴۔٢۴

 ام آئے گی۔پڑے۔ یہودیوں میں دوستی ہوگی تو ایسے موقع پر ہمارے بڑے ک

 یعنی مسلمانوں کو۔ ۲۔٢۴

ٰی پر جزیہ عائد کر دے یہ اشارہ ہے جو بنو قریظ کے قتل اور ان کی اوالد یہود ونصار ٤۔٢۴

کے قیدی بنانے اور بنو نضیر کی جال وطنی وغیرہ کی طرف، جس کا وقوع مستقبل قریب میں 

 ہی ہوا۔

 
 ِ ُٓؤََلِۗء اَّلَّ َمنُْوٓا َاهه ْيَن اه ِ ِْيَن     َويَُقْوُل اَّلَّ ِِ الُهُْم فََاْصَبُحْوا خه ُْم لََمَعُُكْ َۭحِبَطْت َاُْعَ ْم  ِاِنَّ َد َايَْماِِنِ ِ ََجْ  11 ْيَن َاْقَسُمْوا ِِبّلٰله

اور ایماندار کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے ہللا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے 

 ال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہوگئے۔ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اعم

 
ُْم َوُُيِ  ُبُّ ِ ُ ِبَقْوٍم ُيُّ ِِت اّلٰله َمنُْوا َمْن يَّْرتَدَّ ِمنُُْكْ َعْن ِديِْنٖه فََسْوَف ََّيْ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ اِهُدْوَن ِِفْ َّيه ِفرِْيَن ۡ َُيَ ٍة عََٰل اْلكه ٍ عََٰل الُْمْؤِمِنْْيَ َاِعزَّ ِ َوََل بُّْونَٗهٓ    َاِذةَّ َسِبْيِل اّلٰله

ُ َواِسٌع عَِلْْيٌ       ََّشاُۗء  َۭواّلٰله ِ يُْؤِتْيِه َمْن ي ِِلَ فَْضُل اّلٰله ٍ ۭ ذه ِٕ
افُْوَن لَْوَمَة ََلِٕۗى  11َُيَ

تو ہللا تعاٰلی بہت جلد ایسی ( ۱)تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے ! اے ایمان والو

وہ نرم دل ( ۴)وب ہوگی اور وہ بھی ہللا سے محبت رکھتی ہوگی قوم کو الئے گا جو ہللا کی محب

ہونگے مسلمانوں پر سخت اور تیز ہونگے کفار پر، ہللا کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی 

یہ ہے ہللا تعاٰلی کا فضل جسے ( ۲)مالمت کرنے والے کی مالمت کی پرواہ بھی نہ کریں گے 

 اور زبردست علم واال ہے۔چاہے دے، ہللا تعاٰلی بڑی وسعت واال 

علم کے مطابق فرمایا، جس کا واقعہ نبی کریم کی وفات کے فوراً بعد ہللا تعاٰلی نے اپنے  ۱۔٢٤

ہوا۔ اس فتنہ مرتد کے خاتمے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی ہللا تعاٰلی عنہ اور ان کے 

 رفقاء کو حاصل ہوا۔ 

عاٰلی کھڑا کرے گا ان کی چار نمایاں صفات بیان مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو ہللا ت ۴۔٢٤

۔ اہل ایمان کے لئے نرم اور ۴۔ ہللا سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا ۱ا رہی ہیں، کی ج

۔ اور ہللا کے بارے میں کسی کی مالمت سے ٤۔ ہللا کی راہ میں جہاد کرنا، ۲کفار پر سخت ہونا

عین ان صفات اور خوبیوں کا مظہر اتم تھے، چنانچہ نہ ڈرنا۔ صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم اجم
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 تعاٰلی نے انہیں دنیا وآخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمایا اور دنیا میں ہی اپنی رضامندی ہللا

 کی سند سے نواز دیا۔

یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے۔ یعنی ہللا تعاٰلی کی اطاعت و فرماں داری میں انہیں ۲۔٢٤

معاشرے میں جن  الے کی مالمت کی پرواہ نہ ہوگی۔ یہ بڑی اہم صفت ہے۔کسی مالمت کرنے و

برائیوں کا چلن عام ہو جائے ان کے خالف نیکی پر استقامت اور ہللا کے حکموں کی اطاعت 

اس صفت کے بغیر ممکن نہیں۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی، معصیت اٰلہی اور معاشرتی 

تے ہیں لیکن مالمت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہ

نہیں پاتے۔ اسی لئے آگے ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ جن کو مذکورہ صفات حاصل ہو جائیں تو یہ 

 ہللا کا ان پر خاص فضل ہے۔

 
ْيَن يُِقْيُمْوَن  ِ َمنُوا اَّلَّ يَْن اه ِ ُ َوَرُسْوَُلٗ َواَّلَّ ََّما َوِليُُُّكُ اّلٰله ِكُعْوَن     ِان وَة َوُِهْ ره كه لهوَة َويُْؤتُْوَن الزَّ  11الصَّ

جو نمازوں ( ۱)تمہارا دوست خود ہللا ہے اور اسکا رسول ہے اور ایمان والے ہیں (! مسلمانوں)

 کرنے والے ہیں۔( خشوع و خضوع)کی پابندی کرتے ہیں اور زکوة ادا کرتے ہیں اور رکوع 

سے منع فرمایا گیا تو اب سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ  جب یہود و نصارٰی کی دوستی ۱۔٢٢

پھر وہ دوستی کن سے کریں؟ فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے ہللا اور اس کے 

رسول ہیں اور پھر ان کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کی جا رہی 

 ہیں۔

 
َ َوَرسُ  ََّتَولَّ اّلٰله ِلُبْوَن      َوَمْن ي ِ ُِهُ الْغه َمنُْوا فَِانَّ ِحْزَب اّلٰله ْيَن اه ِ    11ْوََلٗ َواَّلَّ

اور جو شخص ہللا تعاٰلی سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین 

 (۱)مانے کہ ہللا تعاٰلی کی جماعت ہی غالب رہے گی۔

اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی کی نشاندہی ( ہللا کی جماعت)یہ حزب ہللا ہے  ۱۔٢٦

وہی ہے جس کا تعلق صرف ہللا، رسول اور مومنین سے ہو اور کافروں، مشرکوں  ہیں۔ حزب ہللا

اور یہود ونصارٰی سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، وہ محبت و معامالت کا تعلق نہ 

تم ہللا اور یوم آخرت پر ایمان " رکھیں۔ جیسا کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ

رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو ہللا اور اس کے 

رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان 

ہیں، جن کے دلوں  یہ وہ لوگ"کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں، پھر خوشخبری دی گئی کہ 

میں ایمان ہے اور جنہیں ہللا کی مدد حاصل ہے، انہیں ہی ہللا تعاٰلی جنت میں داخل فرمائے گا۔۔ 

 اور یہی حزب ہللا ہے، کامیابی جس کا مقدر ہے

 
لَِعًبا مِٰ  ُذْوا ِديْنَُُكْ ُهُزًوا وَّ َ ْيَن اَّتَّ ِ َمنُْوا ََل تَتَِّخُذوا اَّلَّ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ْؤِمِنْْيَ َّيه َ ِاْن ُكْنَُتْ مُّ َُّقوا اّلٰله َب ِمْن قَْبِلُُكْ َواْلُكفَّاَر َاْوِلَياَۗء  َۚوات ْيَن ُاْوتُوا اْلِكته ِ  11      َن اَّلَّ

وہ ( خواہ)ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں ! مسلمانو

اگر تم مومن ہو تو ہللا تعاٰلی ( ۱)ئے گئے یا کفار ہوں ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دی

 سے ڈرتے رہو۔

اہل کتاب سے یہود و نصارٰی اور کفار سے مشرکین مراد ہیں۔ یہاں پھر یہی تاکید کی گئی  ۱۔٢۷

ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ ہللا اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اس لئے ان 

 وستی نہیں ہونی چاہئے۔کے ساتھ اہل ایمان کی د

 
ُْم قَْوٌم َلَّ يَْعِقلُْوَن         ِِلَ ِِبَِنَّ لَِعًبا  ۭذه ُذْوَها ُهُزًوا وَّ َ لهوِة اَّتَّ  11َوِاَذا ََنَديَُْتْ ِاَٰل الصَّ
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یہ اس واسطے ( ۱)اور جب تم نماز کے لئے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھرا لیتے ہیں 

 کہ بےعقل ہیں۔

د مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو پاحدیث  ۱۔٢۲

جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے، جب 

تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان ہی کی 

پیروکاروں کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، اس لئے وہ اس کا مذاق اڑاتے طرح شیطان کے 

ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی قرآن کی دین کا ماخذ اور اسی طرح 

کس طرح دی 'ندا ' کا تو ذکر کیا ہے لیکن یہ ' ندا ' حجت ہے۔ کیونکہ قرآن نے نماز کے لئے 

کیا ہوں گے؟ یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ یہ چیزیں حدیث سے جائے گی؟ اس کے الفاظ 

حدیث کے : ثابت ہیں، جو اس کی حجیت اور ماخذ دین ہونے پر دلیل ہیں۔ حجت حدیث کا مطلب 

ماخذ دین اور حجت شرعیہ ہونے کا مطلب ہے، کہ جس طرح قرآن سے ثابت ہونے والے احکام 

کا انکار کفر ہے۔ اس طرح حدیث رسول صلی ہللا  و فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے اور ان

علیہ وسلم سے ثابت ہونے والے احکام کا ماننا بھی فرض ہے، ان پر عمل کرنا ضروری اور ان 

کا انکار کفر ہے۔ صحیح حدیث چاہے متواتر ہو یا آحاد، قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری۔ یہ سب قابل 

ا قرآن سے زائد ہونے کی بنیاد پر یا ائمہ کے قیاس عمل ہیں۔ حدیث کا خبر واحد کی بنیاد پر ی

واجتہاد کی بنیاد پر یا راوی کی عدم فقاہت کے دعوٰی کی بنیاد پر یا عقلی استحالے کی بنیاد پر 

یا اسی قسم کے دیگر دعوؤں کی بنیاد پر، رد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب حدیث سے اعراض 

 کی مختلف صورتیں ہیں۔

 
َْهَل ا ٓ ِ َوَمآ ُاْنزَِل ِالَْينَا َوَمآ ُاْنزَِل ِمْن قَْبُل   وَ قُْل َّيه َمنَّا ِِبّلٰله ٓ َاْن اه َّآ ِاَلَّ ِب َهْل تَْنِقُمْوَن ِمن ُُكْ فهِسُقْوَن      ْلِكته  11َانَّ اَْكََثَ

تم ہم میں سے صرف اس لئے دشمنیاں کر رہے ہو ! آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں

عاٰلی پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس کہ ہم ہللا ت

 پر ایمان الئے ہیں اور اس لئے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔

 
ُ َوغَِضَب عَلَْيِه َوجَ  ََّعنَُه اّلٰله ِ  ۭ َمْن ل ِِلَ َمثُْوبًَة ِعْنَد اّلٰله ْن ذه ٍ ِمٰ ئُُُكْ ِبَّشٰ ِٰ َاَضلُّ َعْن قُْل َهْل ُانَب ََكًَن وَّ َك َْش  مَّ

ِٕ
ى
ۗ اغُْوَت ۭ ُاوله ـنَاِزيَْر َوَعَبَد الطَّ َٰ َعَل ِمِْنُُم الِْقَرَدَة َوالْ

ِبْيِل        11َسَواِۗء السَّ

کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ تاکہ اس سے بھی زیادہ اجر پانے واال ہللا تعاٰلی کے نزدیک 

اٰلی نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہو اور ان میں سے بعض کو کون ہے؟ وہ جس پر ہللا تع

بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے 

 ۔(۱)ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں 

قصور اس کے سوا کوئی  ہم سے یوں ناراض ہو جب کہ ہمارا!( اے اہل کتاب)یعنی تم تو  ۱۔٦۰

کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیا یہ نہیں کہ ہم ہللا پر اور قرآن 

بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ یعنی یہ عیب اور مذمت والی بات نہیں جیسا کہ تم نے سمجھ لیا 

کہ یہ بدترین لوگ ہیں اور  ہے۔ اس لحاظ سے یہ استشناء منقطع ہے۔ البتہ ہم تمہیں بتالتے ہیں

گمراہ ترین لوگ، جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں، کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہللا تعاٰلی 

کی لعنت اور اس کا غضب ہوا جن میں سے بعض ہللا تعاٰلی نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں 

کہ یہ کن کی تاریخ ! دار دیکھ لونے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آئینے میں تم اپنا چہرا اور کر

 ہے اور کون لوگ ہیں؟ کیا یہ تم ہی نہیں ہو؟

 
ُ َاْعََلُ ِبَما َكَ  َخلُْوا ِِبْلُكْفِر َوُِهْ قَْد َخَرُجْوا ِبٖه ۭ َواّلٰله َمنَّا َوقَْد دَّ  10نُْوا يَْكتُُمْوَن     َوِاَذا َجاُۗءْوُُكْ قَالُْوٓا اه
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کہتے ہیں کہ ہم ایمان الئے حاالنکہ وہ کفر لئے ہوئے ہی آئے  اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو

تھے اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے ہللا تعاٰلی خوب جانتا 

 ۔(۱)ہے 

یہ منافقین کا ذکر ہے جو نبی کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے  ۱۔٦۱

صیحت کا آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے واعظ و ن ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔

کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا۔ کیونکہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا ہے۔ اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم 

کی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں، بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہوتا ہے، 

 ہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟تو پھر ایسی حاضری سے فائد

 
ْحَت ۭ لَِبئَْس َما ََكنُْوا يَْعَملُ  هُِم السُّ ِْنُْم يَُساِرُعْوَن ِِف اَْلُِْثِ َوالُْعْدَواِن َواَُْكِ ا ِمٰ ى َكِثْْيً  11ْوَن      َوتَره

آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور 

 ے کی طرف لپک رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔مال حرام کھان

 
ْحَت  ۭلَِبئَْس َما ََكنُْوا هُِم السُّ ٰهِنيُّْوَن َواَْلَْحَباُر َعْن قَْوِلهُِم اَْلُِْثَ َواَُْكِ ب  11يَْصنَُعْوَن       لَْوََل يَْنھههىُُم الرَّ

اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں  انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے

 ۔(۱)روکتے بیشک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں 

یہ علماء و مشائخ دین اور عباد و زہاد پر نکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے  ۱۔٦۲

بدکاری اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے ایسے حاالت میں 

ر بالمعروف اور نہی عن ہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امتمہاری ی

کی گئی ہے۔ احادیث ( سزا)المنکر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید 

 میں بھی یہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔

 
ِ َمْغلُْوَةٌ  ۭغُلَّ  ِ   يُْنِفُق َكْيَف يََشاُۗء ۭ َولَََيِيَْدنَّ َكِثْْيً َوقَالَِت الَْيھُْوُد يَُداّلٰله ُه َمبُْسْوَطٰته ْم َولُِعُنْوا ِبَما قَالُْوا  ۘبَْل يَده َِٰك ُطْغَياًَن ْت َايِْدُّْيِ ب آ ُانْزَِل ِالَْيَك ِمْن رَّ ِْنُْم مَّ ا ِمٰ

ُكْفًرا ۭ َوَالَْقْينَا بَيَِْنُُم الَْعَداَوَة َوالَْبْغَضاَۗء اِ  ُ  َويَْسَعْوَن ِِف اَْلَْرِض فََساًدا  ۭوَّ ِٰـلَْحْرِب َاْطَفَاَها اّلٰله َمِة ُُۭكََّمآ َاْوقَُدْوا ََنًرا ل بُّ الُْمْفِسِدْيَن       له يَْوِم الِْقيه ُ ََل ُُيِ َواّلٰله

11 

ے ہیں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئ( ۱)اور یہودیوں نے کہا کہ ہللا تعاٰلی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں 

اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ ہللا تعاٰلی کے دونوں ہاتھ کھلے 

ہوئے ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے 

اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے اور ہم نے ان 

س میں ہی قیامت تک کے لئے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، جب کبھی لڑائی کی آگ کو میں آپ

یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے ( ۴)بھڑکانا چاہتے ہیں تو ہللا تعاٰلی اسے بجھا دیتا ہے۔ 

 اور ہللا تعاٰلی فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔( ۲)پھرتے ہیں 

میں کہی گئی ہے کہ ہللا تعاٰلی نے جب  ۱۲۱ی آیت یہ وہی بات ہے جو سورة آل عمران ک ۱۔٦٤

ی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اسے ہللا کو قرض حسن دینے سے تعبیر کیا تو ان اپن

لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اور وہ تعبیر کے اس ' یہودیوں نے کہا کہ ہللا تعاٰلی تو فقیر ہے 

سب کچھ ہللا کا دیا ہوا ہے۔ اور ہللا کے  حسن کو نہ سمجھ سکے جو اس میں پنہاں تھا۔ یعنی

دیئے ہوئے مال میں سے کچھ ہللا کی راہ میں خرچ کر دینا، کوئی قرض نہیں ہے۔ لیکن یہ اس 

کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے حٰتی کہ ایک ایک دانے کو 

اسی لیے تعبیر فرمایا کہ جتنا  سات سات سو دانے تک بڑاھا دیتا ہے۔ اور اسے قرض حسن سے

تم خرچ کرو گے، ہللا تعاٰلی اس سے کئی گنا تمہیں واپس لوٹائے گا۔ مغلولۃ کے معنی بخیلۃ 
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بخل والے کیے گئے۔ یعنی یہود کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہللا کے ہاتھ واقعتاً بندھے ہوئے ہیں۔ )

ہللا ( ابن کثیر)روکے ہوئے ہیں۔ بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے

تعاٰلی نے فرمایا، ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں یعنی بخیلی انہی کا شیوہ ہے۔ ہللا تعاٰلی کے 

تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے۔ خرچ کرتا ہے۔ وہ واسع الفضل اور 

اپنی مخلوقات کے لیے تمام جزیل العطاء ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں۔ نیز اس نے 

حاجات وضروریات کا انتظام کیا ہوا ہے، ہمیں رات یا دن کو، سفر میں اور حضر میں اور دیگر 

تمام احوال میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا پڑ سکتی ہے، سب وہی مہیا کرتا 

ْن ُكلِّ َما َساَْلتُُمْوہُ  )ہے۔ ْوا نِ  ۘ  َوٰاٰتىُكْم مِّ ِ اَل تُْحُصْوھَا  َواِْن تَُعدُّ ْنَساَن لَظَلُْوٌم َكفَّاٌر  ۘ  ْعَمَت ہللٰاٰ ۔ 32( اِنَّ ااْلِ

تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا۔ ہللا کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم (("12:ابراہیم

گن نہیں سکتے انسان ہی نادان اور نہایت نہ شکرا ہے، حدیث میں بھی ہے نبی نے فرمایا کہ ہللا 

ا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی، ذرا دیکھو تو، جب ک

سے آسمان و زمین اس نے پیدا کئے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں 

 کمی نہیں آئی۔

ے ہیں یعنی یہ جب بھی آپ کے خالف کوئی سازش کرتے ہیں یا لڑائی کے اسباب مہیا کرت۴۔٦٤

چاہ "کی سازش کو انہی پر الٹا دیتا ہے۔ اور ان کو  تو ہللا تعاٰلی ان کو باطل کر دیتا ہے اور ان

 "کی سی صورت حال سے دوچار کر دیتا ہے" کن راچاہ درپیش

ان کی عادت ثانیہ ہے کہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیالنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں دراں  ۲۔٦٤

 دین کو پسند نہیں فرماتاحالیکہ ہللا تعاٰلی مفس

 
ٰهِت النَِّعْْيِ  ُْم َجن ْم َوََلَْدَخلِْنه َِتِ اه يِٰ ََّقْوا لََكفَّْرََن َعِْنُْم س َ َمنُْوا َوات ِب اه  11      َولَْو َانَّ َاْهَل اْلِكته

تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما ( ۱)اور اگر یہ اہل کتاب ایمان التے اور تقوٰی اختیار کرتے 

 ے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔دیت

یعنی وہ ایمان، جس کا مطالبہ ہللا تعاٰلی کرتا ہے، ان میں سب سے اہم محمد رسول ہللا کی  ۱۔٦٢

رسالت پر ایمان النا ہے، جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ 

ہیں  ے بچتے جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتالواتقوا اور ہللا کی معاصی س

 اور وہ جحود ہے جو آخری رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔

 
ْم ََلََُكُْوا ِمْن فَْوِقهِ ِ ّٰبِ ْن رَّ ْم ِمٰ ْيَل َوَمآ ُاْنزَِل ِالَْْيِ َْنِ ىَة َواَْلِ ُْم َاقَاُموا التَّْوره ِْنُْم َساَۗء َما يَْعَملُْوَن      ْم َوِمْن ََتْتِ َولَْو َاِنَّ ْقتَِصَدٌة ۭ َوَكِثْْيٌ ِمٰ ٌة مُّ    11َاْرُجِلهِْم  ِۭمِْنُْم ُامَّ

اور اگر یہ لوگ توراة و انجیل اور ان کی جانب جو کچھ ہللا تعاٰلی کی طرف سے نازل فرمایا 

روزیاں پاتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے ( ۱)گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے 

ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے ( ۴)اور کھاتے 

 (۲)لوگوں کے برے اعمال ہیں۔

تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب، ان کے ان حکام کی پابندی ہے جو ان میں  ۱۔٦٦

بھی تھا۔ اور َوَما اُنِز َل سے  انہیں دئے گئے، اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان النا

کتب پر ایمان النا ہے جن میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے یہ اسالم مراد تمام آسمانی 

 قبول کر لیتے۔

اوپر نیچے کا ذکر یا بطور مبالغہ ہے، یعنی کثرت سے اور انواع واقسام کے رزق ہللا  ۴۔٦٦

آسمان ہے یعنی حسب ضرورت خوب بارش برساتا ہے تعاٰلی مہیا فرماتا ہے۔ یا اوپر سے مراد 

زمین ہے۔ یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار ' نیچے سے مراد ' اور 

دیتی۔ نتیجتًا شادابی اور خوش حالی کا دور دورہ ہو جاتا اور فصلوں سے پیدوار حاصل ہوتی۔ 
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الے ایمان الئے ہوتے اور انہوں نے تقوی اگر بستیوں و"جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا 

 اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان وزمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔

لیکن ان کی اکثریت نے ایمان کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر مصر اور  ۲۔٦٦

یہاں برے اعمال سے رسالت محمدی سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اسی اصرار اور انکار کو 

افراد ہیں  ٢۔۲تعبیر کیا گیا ہے۔ درمیانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبد ہللا بن سالم جیسے 

 جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے۔

 
َّْغَت ِرَسالَ  َّْم تَْفَعْل فََما بَل َِٰك َۭوِاْن ل ب َْ َمآ ُاْنزَِل ِالَْيَك ِمْن رَّ ِٰــ ُسْوُل بَل ُّھَا الرَّ ي َ ٓ ِفرِْيَن      َّيه َ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم اْلكه ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِۭانَّ اّلٰله  11َتٗه  َۭواّلٰله

اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ 

تعاٰلی لوگوں سے  اور آپ کو ہللا( ۱)اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے ہللا کی رسالت ادا نہیں کی 

 بیشک ہللا تعاٰلی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔( ۴)بچا لے گا 

اس حکم کا مفاد یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، بال کم و کاست اور بال خوف  ۱۔٦۷

مالمت۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک الکھ یا ایک 

ہم )کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا تم میرے بارے میں ' ـس ہزار کے جم غفیر میں فرمایا الکھ چالی

گواہی دیں گے کہ آپ نے ہللا کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی۔ آپ نے آسمان 

( تین مرتبہ)ھَدُ یا اللٰھُم ٰفَاشْ ( تین مرتبہ)کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللٰھُٰم ھَْل بَلٰغتُ 

میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ، تو ! یعنی اے ہللا' صحیح مسلم کتاب حج 

 'گواہ رہ۔ 

یہ حفاظت ہللا تعاٰلی نے معجزانہ طریقہ پر بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی  ۴۔٦۷

اٰلی نے پہلے آپ کے چچا ابو دنیاوی اسباب کے تحت اس آیت کے نزول سے بہت قبل ہللا تع

بعی محبت ڈال دی اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، ان کا کفر پر طالب کے دل میں آپ کی ط

 قائم رہنا بھی شاید انہی اسباب 

کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل 

کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک میں ان کی ہیبت و عظمت نہ رہتی جو ان 

رہی۔ پھر ان کی وفات کے بعد ہللا تعاٰلی نے بعض سرداران قریش کے ذریعے سے ہللا نے وقتًا 

 فوقتًا یہودیوں کے مکر و کید سے 

مطلع فرما کر خاص خطرے کے مواقع پر بچایا اور گھمسان کی جنگوں میں کفار کے انتہائی 

 ھی آپ کو محفوظ رکھا۔پر خطرناک حملوں سے ب

 
نْ  ْيَل َوَمآ ُانْزَِل ِالَْيُُكْ ِمٰ َْنِ ىَة َواَْلِ ٍء َحّٰته تُِقْيُموا التَّْوره َُتْ عَٰله ََشْ ِب لَس ْ َْهَل اْلِكته ٓ ُكْفًراقُْل َّيه َِٰك ُطْغَياًَن وَّ ب آ ُانْزَِل ِالَْيَك ِمْن رَّ ِْنُْم مَّ ا ِمٰ ُُِٰكْ َۭولَََيِيَْدنَّ َكِثْْيً ب  فَََل   ۚ رَّ

ِفرِْيَن      َس عََٰل الَْقْوِم اْلكه  11ًَتْ

تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو ! آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب

اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو، جو کچھ آپ کی 

ے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں س

 ہی تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔( ۱)بھی بڑھائے گا 

یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت ہللا رہی ہے۔ یعنی جس طرح  ۱۔٦۲

بعض اعمال و اشیاء سے اہل ایمان کے ایمان و تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا 

ہوتی ہے۔ اس مضمون کو ہللا اسی طرح معاصی اور تمرد سے کفر و طغیان میں زیادتی ہے، 

فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ' ــتعاٰلی نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے 

ہے اور یہ ان پر ( بہرا پن)ہدایت اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں التے ان کے کانوں میں 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 253 

اور ہم قرآن کے "'ز دی جاتی ہے دور جگہ سے آوا( گویا)ا پن ہے۔ گرانی کے سبب ان کو اندھ

ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے 

 ۔(القرآن")حق میں اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے

 
بِ  ْيَن َهاُدْوا َوالٰصه ِ َمنُْوا َواَّلَّ ْيَن اه ِ زَ ِانَّ اَّلَّ ْم َوََل ُِهْ َُيْ ِخِر َوَُعَِل َصاِلًحا فَََل َخْوٌف عَلَْْيِ ِ َوالَْيْوِم اَْله َمَن ِِبّلٰله ى َمْن اه ه  11نُْوَن      ـُٔــْوَن َوالنَّّصه

مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو، جو بھی ہللا تعاٰلی پر اور قیامت کے دن پر 

 ۔(۱)وہ محض بےخوف رہے گا اور بالکل بےغم ہو جائے گا ایمان الئے اور نیک عمل کرے 

 جائے۔میں بیان ہوا ہے، اسے دیکھ لیا  ٦۴یہ وہی مضمون ہے جو سورة بقرہ کی آیت  ۱۔٦٢

 
ْم ُرُسًَل  ُُۭكََّما َجاَۗءُِهْ َرُسْولٌۢ ِبَما ََل  اِۗءيَْل َوَاْرَسلْنَآ ِالَْْيِ ٓ ِاْْسَ َّْقُتلُْوَن       لََقْد َاَخْذََن ِمْيثَاَق بَِنْ بُْوا َوفَرِيْقًا ي ٓى َانُْفُسهُْم   فَرِيْقًا َكذَّ  11ۤ ََتْوه

ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی 

رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنے منشاء کے خالف تھے تو انہوں نے ان 

 جماعت کو جھٹالیا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔کی ایک 

 
ْوا َكِثْْيٌ مِٰ  ْوا َوََصُّ ْم ُُثَّ َُعُ ُ عَلَْْيِ ْوا ُُثَّ ًَتَب اّلٰله ُبْوٓا َاَلَّ تَُكْوَن ِفْتنٌَة فََعُمْوا َوََصُّ ُ بَِصْْيٌۢ ِبَما يَْعَملُْوَن       َوَحس ِ  10ِْنُْم ۭ َواّلٰله

کڑ نہ ہوگی پس اندھے بہرے بن بیٹھے، پھر ہللا تعاٰلی نے ان کی اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پ

ہللا تعاٰلی ان کے ( ۱)توبہ قبول کر لی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہوگئے 

 اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔

یعنی سمجھے تھے کہ کوئی سزا نہ ہوگی۔ لیکن مذکورہ اصول اٰلہی کے مطابق یہ سزا  ۱۔۷۱

مزید بہرے ہوگئے اور یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے سننے سے  ہوئی کہ

 توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دہرایا ہے تو اس کی وہی سزا بھی دوبارہ مرتب ہوئی۔

 
ْيُح يه  َ  َۭوقَاَل الَْمس ِ ََ ْيُح ابُْن َمْر َ ُهَو الَْمس ِ ْيَن قَالُْوٓا ِانَّ اّلٰله ِ ُ عَلَْيهِ لََقْد َكَفَر اَّلَّ َم اّلٰله ِ فَقَْد َحرَّ ُّّْشِْك ِِبّلٰله َّٗه َمْن ي ْ َوَربَُُّكْ ِۭان َ َرِٰبِ اِۗءيَْل اْعُبُدوا اّلٰله ٓ ِاْْسَ  الَْجنََّة بَِنْ

ِلِمْْيَ ِمْن َانَْصاٍر     ىُه النَّاُر  َۭوَما ِللٰظه  11َوَمْاوه

حاالنکہ خود مسیح ( ۱)م ہی ہللا ہے بیشک وہ لوگ کافر ہوگئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مری

( ۴)نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل ہللا ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، 

یقین مانو کہ جو شخص ہللا کے ساتھ شریک کرتا ہے ہللا تعاٰلی نے اس پر جنت حرام کر دی 

 (۲)اال کوئی نہیں ہوگا۔ہے، اس کا ٹھکانا جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے و

میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر  ۱۷یہی مضمون آیت نمبر  ۱۔۷۴

میں اس کا پھر ذکر فرمایا۔ اس میں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسیح 

 علیہ السالم کے عین ہللا ہونے کے قائل ہیں۔

م یعنی مسیح ابن مریم نے عالم شیر خوارگی میں سب چنانچہ حضرت عیسٰی علیہ السال۴۔۷۴

انی عبد ہللا ٰاتنی الکتاب وجعلنی "سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت ہی کا اظہار فرمایا، 

حضرت ( میں ہللا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے" )نبیا

ں یا ہللا کا بیٹا ہوں۔ صرف یہ کہا کہ میں ہللا کا بندہ مسیح علیہ السالم نے یہ نہیں کہا میں ہللا ہو

ان ہللا ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط "ہوں اور عمر کہولت میں بھی انہوں نے یہی دعوت دی 

( ۲٦مالحظہ ہو سورہ مریم، آیت )یہ وہی الفاظ ہیں جو ماں کی گود میں بھی کہے تھے " مستقیم

ے نزول ہوگا، جس کی خبر صحیح احادیث میں دی اور جب قیامت کے قریب ان کا آسمان س

اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے، تب بھی وہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی تعلیمات کے گئی ہے 
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مطابق لوگوں کو ہللا کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بالئیں گے، نہ کہ اپنی عبادت 

 کی طرف ۔

گی اور رسالت کا اظہار ہللا کے حکم اور مشیت حضرت مسیح علیہ السالم نے اپنی بند۲۔۷۴

سے اس وقت بھی فرمایا تھا جب وہ ماں کی گود میں یعنی شیر خوارگی کی حالت میں تھے۔ 

پھر سن کہولت میں یہ اعالن فرمایا۔ اور ساتھ ہی شرک کی شناعت وقباحت بھی بیان فرما دی 

یں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہ

 الئے جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں۔

 
َّْم يَ  اِحٌد َۭوِاْن ل ٌ وَّ ٓ ِاَله ٍ ِاَلَّ َ ََثِلُث ثَلهثٍَة  َۘوَما ِمْن ِاَله ْيَن قَالُْوٓا ِانَّ اّلٰله ِ ْيَن َكَفُرْوا ِمِْنُ لََقْد َكَفَر اَّلَّ ِ نَّ اَّلَّ  11ْم عََذاٌب َاِلْْيٌ      نْتَھُْوا َُعَّا يَُقْولُْوَن لََيَمسَّ

دراصل ہللا تعاٰلی ( ۱)وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہوگئے جنہوں نے کہا، ہللا تین میں سے تیسرا ہے 

کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر 

 رہیں گے، انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔

ہے، جن کو وہ اقانیم  ئیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تین خداؤں کا قائلیہ عیسا۱۔۷۲

ثالثہ کہتے ہیں۔ ان کی تعبیر وتشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین اختالف ہے۔ تاہم صحیح بات 

یہی ہے کہ ہللا کے ساتھ، انہوں نے حضرت عیسٰی علیہ السالم اور ان کی والدہ حضرت مریم 

ی ہللا قرار دے لیا، جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔ ہللا تعاٰلی قیامت والے علیہا السالم کو بھ

ءانت قلت للناس اتخذونی وامی الھین من دون "دن حضرت عیسٰی علیہ السالم سے پوچھے گا۔ 

( کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، ہللا کے سوا، معبود بنا لینا؟" )ہللا

س سے معلوم ہوا کہ عیسٰی اور مریم علیہما السالم ان دونوں کو عیسائیوں نے ہللا ا( ۱۱۴المائدة)

کہالیا پہلے عقیدے کی طرح ہللا ( تین میں کا تیسرا)بنایا، اور ہللا تیسرا ہللا ہوا، جو ثالث ثالثہ 

 تعاٰلی نے اسے بھی کفر سے تعبیر فرمایا۔

 
َتغْ  ِ َويَس ْ ِحْْيٌ      َافَََل يَُتْوبُْوَن ِاَٰل اّلٰله ُ غَُفْوٌر رَّ  11ِفُرْونَٗه  َۭواّلٰله

یہ لوگ کیوں ہللا تعاٰلی کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ ہللا تعاٰلی تو بہت 

 ہی بخشنے واال اور بڑا ہی مہربان ہے۔

 
َ ِاَلَّ َرُسْوٌل ۚ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِِلِ الرُّ  ََ ْيُح اْبُن َمْر يهِت ُُثَّ انُْظْر َاّٰنه َما الَْمس ِ ُ لَهُُم اَْله َعاَم  ُۭانُْظْر َكْيَف نَُبْٰيِ ُُكهِن الطَّ يَْقٌة  ََۭكََن ََّيْ ٗه ِصٰدِ يُْؤفَُكْوَن      ُسُل  َۭوُامُّ

11 

مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو 

دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے ( ۱)است باز عورت تھیں چکے ہیں ان کی والدہ ایک ر

آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں اور پھر غور کیجئے کہ کس ( ۴)

 طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔

ِصدِّ ْیقَۃُ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں یعنی وہ بھی حضرت مسیح علیہ السالم پر  ۱۔۷٢

کے معنی یہ ہیں کہ وہ والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں۔ اس ایمان النے 

نہیں تھیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مریم علیہا ( پیغمبر)

اور موسٰی علیہ السالم کی والدہ کو بھی ( ام اسحاق علیہ السالم)السالم سمیت، حضرت سارہ 

رآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد تھے پیغمبر قرار دیا ہے، ق

 ۔(۱۰٢سورہ یوسف۔)
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یہ حضرت مسیح علیہ السالم اور حضرت مریم علیہا السالم دونوں کی الوہیت کی نفی اور ۴۔۷٢

بشریت کی دلیل ہے۔ کیونکہ کھانا پینا، یہ انسانی حوائج وضروریات میں سے ہے۔ جو اٰلہ ہو، وہ 

 ے ماوراء بلکہ وراء الوراء ہوتا ہے۔تو ان چیزوں س

 
ِمْيُع الَْعِلْْيُ  ُ ُهَو السَّ ََل نَْفًعا َۭواّلٰله ِ َما ََل يَْمِِلُ لَُُكْ َْضًّا وَّ  11      قُْل َاتَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله

آپ کہہ دیجئے کہ تم ہللا کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک 

 ۔(۱)نہ کسی نفع کے۔ ہللا ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے واال ہے  ہیں

یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنا  ۱۔۷٦

رکھا ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، بلکہ نقصان پہنچانا تو کجا، وہ تو کسی کی 

اننے کی ہی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ قدرت صرف ہللا ہی کے اندر حال جبات سننے اور کسی کا 

 ہے۔ اس لئے حاجت روا مشکل کشا بھی صرف وہی ہے۔

 
َِّبُعْوٓا َاْهَواَۗء قَْوٍم قَْد َضلُّْوا مِ  ِب ََل تَْغلُْوا ِِفْ ِديِْنُُكْ غَْْيَ الَْحٰقِ َوََل تَت َْهَل اْلِكته ٓ ِبْيِل     ْن قَْبُل َوَاَضلُّْوا َكِثْْيً قُْل َّيه َضلُّْوا َعْن َسَواِۗء السَّ    11ا وَّ

اور ان لوگوں کی ( ۱)اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو ! کہہ دیجئے اے اہل کتاب

نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے 

 اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔( ۴)ہیں 

ظیم کا حکم دیا گیا ہے، اس میں یعنی اتباع حق میں حد سے تجاور نہ کرو اور جن کی تع ۱۔۷۷

مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الویت پر فائز مت کرو، جیسے حضرت 

مسیح علیہ السالم کے معاملے میں تم نے کیا۔ غلو ہر دور میں شرک اور گمرہی کا سب سے بڑا 

سان کو جس سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے، وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ ذریعہ رہا ہے۔ ان

کرتا ہے۔ وہ امام اور دینی قائد ہے تو اس کو پیغمبر کی طرح معصوم سمجھنا اور پیغمبر کو 

خدائی صفات سے متصف ماننا عام بات ہے، بد قسمتی سے مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ 

کی شان میں بھی غلو کیا اور ان کی رائے اور قول، حٰتی نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بعض ائمہ 

کہ ان کی طرف منسوب فتوٰی اور فقہ کو بھی حدیث رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے مقابلے 

 میں ترجیح دے دی۔

یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو ہللا بنا کر خود بھی  ۴۔۷۷

 بھی گمراہ کیا۔ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو

 
ِِلَ ِبَما َعَصوْ  َ  ۭذه ََ ََ اْبِن َمْر اِۗءيَْل عَٰله ِلَساِن َداٗوَد َوِعيْ ٓ ِاْْسَ يَْن َكَفُرْوا ِمْنْۢ بَِنْ ِ ََكنُْوا يَْعَتُدْوَن     لُِعَن اَّلَّ  11ا وَّ

علیہ )اور حضرت عیسٰی بن مریم ( علیہ السالم)بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد 

اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے ( ۱)کی زبانی لعنت کی گئی ( لسالما

 ۔(۴)آگے بڑھ جاتے تھے 

یعنی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السالم پر اور انجیل میں جو حضرت عیسٰی علیہ  ۱۔۷۲

جو  رہی ہے السالم پر نازل ہوئی اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا

حضرت محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لعنت کا مطلب ہللا کی رحمت اور خیر 

 سے دوری ہے۔

۔ عصیان۔ یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر ۱یہ لعنت کے اسباب ہیں۔  ۴۔۷۲

ایجاد کر کے  ۔ اور اعتداء، یعنی دین میں غلو اور بدعات۴کے۔ انہوں نے ہللا کی نافرمانی کی۔

 انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔
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نَْكٍر فََعلُْوُه  ۭلَِبئَْس َما ََكنُْوا يَْفَعلُْوَن         11ََكنُْوا ََل يَتَنَاَهْوَن َعْن مُّ

جو کچھ بھی ( ۱)آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے 

 یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔

د ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے جو بجائے خو وہ ۱۔۷٢

بعض مفسرین نے اسی ترک نہی کو عصیان اور اعتدا قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بہرحال 

دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا، بہت بڑا جرم اور لعنت 

ث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ غضب الہی کا سبب ہے۔ حدی

سب سے پہال نقص جو بنی اسرائیل میں "ایک حدیث میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا

داخل ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا، ہللا سے ڈر 

ائز نہیں۔ لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے ج

یعنی اس کا ہم نوالہ وہ )کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہ ہوتی، 

درآں حالیکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق تھا۔ جس پر ( ہم پیالہ وہم نشین بن جاتا

عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔  ہللا تعاٰلی نے ان کے درمیان آپس میں

تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا ! ہللا کی قسم"پھر فرمایا کہ 

ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں اس ")ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو" کرو

ہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے۔ پھر تم فریضے کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی ہے ک

 (۲۲۲۔ ص۲مسند احمد جلد )ہللا سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ 

 
 ُ ـــطَ اّلٰله َمْت لَهُْم َانُْفُسهُْم َاْن َِسِ ْيَن َكَفُرْوا  ۭلَِبئَْس َما قَدَّ ِ َّْوَن اَّلَّ ِْنُْم يََتَول ا ِمٰ ى َكِثْْيً ْم تَره ْوَن       عَلَْْيِ ِِلُ  11َوِِف الَْعَذاِب ُِهْ خه

ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ 

انہوں نے اپنے لئے آگے بھیجھ رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ ہللا ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ 

 ۔(۱)عذاب میں رہیں گے 

ہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ ہللا تعاٰلی ان پر ناراض ہوا اور اسی یہ اہل کفر سے دوستان ۱۔۲۰

 نارضگی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے۔

 
ُذْوُِهْ َاْوِلَياَۗء َولهِكنَّ َكِثْْيً  َ ِ َوالنَِّبِٰ َوَمآ ُانْزَِل ِالَْيِه َما اَّتَّ ِْنُْم فهِسُقْوَن      َولَْو ََكنُْوا يُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله  10ا ِمٰ

اگر انہیں ہللا تعاٰلی پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے 

 ۔(۱)دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں اکژ لوگ فاسق ہیں 

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا، وہ کافروں  ۱۔۲۱

 ے گا۔سے کبھی دوستی نہیں کر

 
ةً  لََتِجَدنَّ  َودَّ ُكْوا ۚ َولََتِجَدنَّ َاقَْرَّبُْم مَّ ْيَن َاْْشَ ِ َمنُوا الَْيھُْوَد َواَّلَّ ْيَن اه ِ يِْسْْيَ َوُرْهَباًَن  َاَشدَّ النَّاِس عََداَوًة ِلَّٰلَّ ِِلَ ِِبَنَّ ِمِْنُْم ِقٰسِ ى ۭذه ه ْيَن قَالُْوٓا ِاَنَّ نَّصه ِ َمنُوا اَّلَّ ْيَن اه ِ َِّٰلَّ ل

ُْم ََل  َاِنَّ ْوَن      وَّ َتْكَِبُ  11يَس ْ

اور ایمان ( ۱)یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے 

والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارٰی 

افراد پائے جاتے ہیں  کہتے ہیں، یہ اس لئے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لئے گوشہ نشین

 ۔(۴)اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے 

اس لئے کہ یہودیوں کے اندر عناد و جحود، حق سے اعراض و استکبار اور اہل علم و  ۱۔۲۴

ایمان کی تنقیص کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب ان کا 

پ پر جادو ں نے رسول ہللا کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی، آشعار رہا ہے۔ حتٰی کہ انہو
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بھی کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مذموم سعی کی۔ اور اس معاملہ میں مشرکین کا حال 

 بھی یہی ہے۔

ْیِسْیَن سے مراد علما وخطبا  ۴۔۲۴ ُرْھبَاُن سے مراد نیک، عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ قَسِّ

کی طرح حجود و  عیسائیوں میں علم وتواضع ہے، اس لئے ان میں یہودیوںہیں، یعنی ان 

استکبار نہیں ہے۔ عالوہ ازیں دین مسیح میں نرمی اور عفو و درگزر کی تعلیم کو امتیازی 

حیثیت حاصل ہے، حتٰی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے 

ش کر دو۔ یعنی لڑو مت۔ ان وجوہ سے یہ مسلمان کے، بہ نسبت تو بایاں رخسار بھی ان کو پی

یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا وصف یہودیوں کے مقابلے میں ہے، تاہم جہاں تک 

اسالم دشمنی کا تعلق ہے، کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ، اسالم کے خالف یہ عناد عیسائیوں 

ل کی صدیوں پر محیط معرکہ آرائی سے واضح ہے میں بھی موجود ہے، جیسا کہ صلیب و ہال

اور جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور اب تو اسالم کے خالف یہودی اور عیسائی دونوں ہی 

 مل کر سرگرم عمل ہیں۔ اسی لئے قرآن نے دونوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

 

 70پارہ 
 

ُسوْ  ُعْوا َمآ ُاْنزَِل ِاَٰل الرَّ َمنَّا فَاْكُتبْنَاَوِاَذا ََسِ َّنَآ اه ا َعَرفُْوا ِمَن الَْحـٰقِ ۚ يَُقْولُْوَن َرب ْمعِ ِممَّ ٓي َاْعُيَِنُْم تَِفْيُض ِمَن الَّ هِِديَْن   ِل تَره  11َمَع الٰشه

کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے ( کالم)اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ 

سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، وہ کہتے ہیں کہ اے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب 

ہم ایمان لے آئے پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ! ہمارے رب

 ہیں۔

 
ُّنَا َمَع الَْقْوِم  ُّْدِخلَنَا َرب ِ َوَما َجاَۗءََن ِمَن الَْحٰقِ   َونَْطَمُع َاْن ي ِلِحْْيَ  َوَما لَنَا ََل نُْؤِمُن ِِبّلٰله  11الٰصه

اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم ہللا تعاٰلی پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ 

الئیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں۔ کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل 

 ۔(۱)کر دے گا 

ہجرت کر کے گئے۔ اصحمۃ نجاشی  حبشے میں، جہاں مسلمان مکی زندگی میں دو مرتبہ ۱۔۲٤

تھی، یہ آیات حبشے میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے کی حکوت تھی، یہ عیسائی مملکت 

میں ہی نازل ہوئیں ہیں تاہم روایات کی رو سے نبی صلی ہللا علیہ وسلم حضرت عمرو بن امیہ 

انہوں نے جاکر ضمری رضی ہللا علیہ کو اپنا مکتوب دیکر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو 

سنایا، نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی 

طالب کو اپنے پاس بالیا اور اپنے علماء اور عباد و زباد کو بھی جمع کر لیا پھر حضرت جعفر 

کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم پڑھی جس پر حضرت عیسٰی علیہ 

م کی اعجازی والدت اور ان کی عبدیت و رسالت کا ذکر ہے جسے سن کر وہ بڑے متاثر السال

ہوئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوگئے اور ایمان لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے 

اپنے کچھ علماء نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے جب آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے 

ایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور ایمان لے آئے انہیں قرآن پڑھ کر سن

آیات میں قرآن سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھیینچا گیا ہے اور ان کے ( فتح القدیر)

ایمان النے کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر اس قسم کے عیسائیوں کا ذکر کیا 
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سورہ )اھل الکتاب لمن یومن باہلل وما انزل الیکم وما انزل الیھم خاشعین ہلل  وان من)گیا ہے مثال 

یقینا اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہللا پر اور اس کتاب پر جو تم پر ( آل عمران 

نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور ہللا کے آگے عاجزی کرتے 

اآلیات اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی صلی ہللا علیہ ہیں وغیرھا من 

وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ رضی ہللا عنھم اجمعین سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے 

بھائی کا انتقال ہوگیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھو چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی ہللا علیہ 

صحیح بخاری مناقب االنصار کتاب الجنائز۔ )زہ غائبانہ ادا فرائی وسلم نے اس کی نماز جنا

ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت جو نبی صلی ہللا علیہ ( صحیح مسلم، کتاب الجنائز

وسلم کی نبوت پر ایمان الئے بتالیا گیا ہے کہ انہیں دو گنا اجر ملے گا بخاری۔ کتاب العلم وکتاب 

 (النکاح

 
نِْْيَ فََاََثّبَُ  ِِلَ َجَزاُۗء الُْمْحس ِ يَْن ِفْْيَا  َۭوذه ِِلِ نْھهُر خه َِتَا اَْلَ رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ ُ ِبَما قَالُْوا َجن  11  ُم اّلٰله

اس لئے ان کو ہللا تعاٰلی ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں 

 ر نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔جاری ہوں گی یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے او

 
ُب الَْجــِحْْيِ    َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ يهتِنَآ ُاوله بُْوا ِِبه ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ    11َواَّلَّ

 اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹالتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔

 
بهِت  ٰرُِمْوا َطيِٰ َمنُْوا ََل َُتَ ْيَن اه ِ ُّھَااَّلَّ ي َ ٓ بُّ الُْمْعَتِدْيَن  َّيه َ ََل ُُيِ ُ لَُُكْ َوََل تَْعَتُدْوا  ِۭانَّ اّلٰله  11َمآ َاَحلَّ اّلٰله

ہللا تعاٰلی نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حالل کی ہیں ان کو حرام مت ! اے ایمان والو

 یں کرتا۔اور حد سے آگے مت نکلو، بیشک ہللا تعاٰلی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہ( ۱)کرو 

اضر ہوا اور آکر کہا کہ یارسول حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کی خدمت میں ح ۱۔۲۷

جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لئے میں نے اپنے اوپر ! ہللا

گوشت حرام کر لیا ہے، جس پر آیت نازل ہوئی، اس طرح سبب نزول کے عالوہ دیگر روایات 

مثاًل )ثابت ہے کہ بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرض سے بعض حالل چیزوں سے  سے

اجتناب کرنا ( عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے، دن کے وقت کھانے پینے سے

چاہتے تھے۔ نبی کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں منع فرمایا۔ حضرت عثمان بن مظعون 

اختیار کی ہوئی تھی، ان کی بیوی کی شکایت پر آپ نے نے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کشی 

بہرحال اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ ہللا تعاٰلی کی حالل ( کتب حدیث)انہیں بھی روکا 

کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی پرہیز کرنا جائز نہیں ہے چاہے اس کا 

 باس سے ہو یا مرغوبات و جائز خواہشات سے۔تعلق کھانے پینے یا مشروبات سے ہو یا ل

۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرلے گا تو وہ حرام نہیں :مسئلہ  

ہوگی سوائے عورت کے البتہ اس صورت میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے قسم کا کفارہ 

نی کہتے ہیں کہ احادیث ادا کرنا ہوگا اور بعض کے نزدیک کفارہ ضروری نہیں امام شوکا

صحیحہ سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے کسی کو بھی کفارہ 

یمین ادا کرنے کا حکم نہیں دیا امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد ہللا تعاٰلی نے قسم 

کو حرام کر لینا یہ قسم  کا کفارہ بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حالل چیز

کھانے کے مرتبے میں ہے جو تکفیر یعنی کفارہ ادا کرنے کا متقاضی ہے لیکن یہ استدالل 

 احادیث صحیحہ کی موجودگی میں محل نظر ہے۔ فالصحیح ما قالہ الشوکانی
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ْيٓ اَ  ِ َ اَّلَّ َُّقوا اّلٰله ات ًبا  ۠وَّ ُ َحلهًَل َطيِٰ ا َرَزقَُُكُ اّلٰله  11نَُْتْ ِبٖه ُمْؤِمنُْوَن  َوُُكُْوا ِممَّ

اور ہللا تعاٰلی نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حالل مرغوب چیزیں کھاؤ اور ہللا تعاٰلی 

 سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

 
ُ اَْلَ  َُّؤاِخُذُُكْ ِبَما َعقَّْدُتُّ ٓ َايَْماِنُُكْ َولهِكْن ي َّْغِو ِِفْ ُ ِِبلل ِكْْيَ ِمْن َاْوَسطِ َما تُْطِعُمْوَن َاْهِلْيُُكْ َاْو ِكْسَوَُتُْم َاْو ََل يَُؤاِخُذُُكُ اّلٰله ِة َمسه رِْيُر يَْماَن ۚ فََكفَّاَرتُٗهٓ ِاْطَعاُم َعَّشَ ََتْ

ِِلَ َكفَّاَرُة َايَْماِنُُكْ ِاَذا َحلَْفَُتْ  ۭ َواحْ  ٍم  ۭذه ْد فَِصَياُم ثَلهثَِة َاَّيَّ َّْم ََيِ يهِتِه لََعلَُُّكْ تَْشُكُرْوَن   َرقََبٍة  ۭ فََمْن ل ُ لَُُكْ اه ُ اّلٰله ِِلَ يَُبْٰيِ  11َفُظْوٓا َايَْمانَُُكْ ۭ َكذه

ہللا تعاٰلی تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا لیکن مواخذہ اس پر فرماتا 

ا دینا ہے اوسط اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھان( ۱)ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو 

یا ایک غالم یا لونڈی ( ۲)یا ان کو کپڑے دینا ( ۴)درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھالتے ہو 

یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ( ٢)اور جس کو مقدور نہ ہو تو تین دن روزے ہیں ( ٤)کو آزاد کرانا 

عاٰلی تمہارے واسطے اسی طرح ہللا ت! ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو

 اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

قََسٌم جس کو عربی میں َحْلٌف یا یَِمْیٌن کہتے ہیں جن کی جمع اَْحاَلٌف اور ایمان ہے۔ تین قسم  ۱۔۲٢

ر ارادے وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتًا بغی: لَْغوٌ . ۔ ُمَعقََّدةٌ ۲۔ َغُمْوٌس، ۴۔ لَْغٌو ۱کی ہیں۔ 

وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان : ُمْوسٌ غَ .اور نیت کے کھاتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مواخذہ نہیں

دھوکہ اور فریب دینے کے لئے کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ لیکن اس پر کفارہ 

داةً نیۃً کھائے، وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لئے ارا: ُمَعقََّدةٌ . نہیں

 ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔

اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں اس لئے اختالف ہے۔ البتہ امام شافعی  ۴۔۲٢

نے اس حدیث سے استدال کرتے ہوئے، جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے 

فی مسکین خوراک ( چھٹانک۱ ۰تقریبًا )ری کرنے والے کے کفارہ کا ذکر ہے، ایک مد ہمبست

قرار دی ہے۔ کیونکہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ایک شخص کو کفارہ جماع ادا کرنے کے لئے 

من  ٤صاع کھجوریں دی تھیں، جنہیں ساٹھ مسکینوں میں تقسیم کرنا تھا، ایک صاع میں  ۱٢

چھ  یعنی سوا سیر یا)ر سے بغیر سالن کے دس مسکینوں کے لئے دس مد ہوتے ہیں، اس اعتبا

 ( ابن کثیر)خوراک کفارہ ہوگی۔ ( کلو

لباس کے بارے میں اختالف ہے۔ بظاہر مراد جوڑا ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے۔  ۲۔۲٢

، حاشیہ ابن کثیر)بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کے لئے عرف کو معتبر قرار دیتے ہیں 

 (تحت آیت زیر بحث 

کرتے ہوئے لونڈی، غالم کے لئے ایمان کی شرط بعض علماء قتل خطا کی دیت پر قیاس  ٤۔۲٢

 عائد کرتے ہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں، آیت میں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔

وزے و مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو وہ تین ریعنی جس ک ٢۔۲٢

 رکھے، یہ روزے اس 

کی قسم کا کفارہ ہوجائیں گے۔ بعض علماء پے درپے روزے رکھنے کے قائل ہیں۔ اور بعض 

 کے نزدیک دونوں طرح جائز ہیں۔

 
ْيطه  ْن َُعَِل الش َّ ُ َواَْلَنَْصاُب َواَْلَْزََلُم ِرْجٌس ِمٰ ِِ ْمُر َوالَْميْ َٰ ََّما الْ َمنُْوٓا ِان ْيَن اه ِ ُّھَااَّلَّ ي َ ٓ  11فَاْجتَِنُبْوُه لََعلَُُّكْ تُْفِلُحْوَن     نِ َّيه

بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے سب گندی ! اے ایمان والو

 (۱)باتیں، شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فالح یاب ہو 

میں صاف طور پر  یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم ۱۔٢۰

اس کے ساتھ جوا پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال ممانعت نہیں فرمائی گئی۔ لیکن یہاں اسے اور 
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اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا ( پلید)کے تیروں کو رجس 

کرکے  حکم دے دیا گیا ہے۔ عالوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان

سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آجاؤ گے یا نہیں؟ جس مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ 

، جو اہل ایمان تھے وہ تو منشائے اٰلہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہوگئے 

ہیں کہ ہللا نے کہتے " دانشور"اے رب ہم باز آگئے، لیکن آجکل کے بعض ! اور کہا اُْنتَھَْینَا َربَّنَا

۔ یعنی شراب کو رجس (برین عقل و دانش بباید گریست)شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے؟ 

اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دینا نیز اس اجتناب کو باعث ( پلیدی)

 کے فالح قرار دینا ان مجتہدین کے نزدیک حرمت کے لئے کافی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہللا

نزدیک پلید کام بھی جائز ہے شیطانی کام بھی جائز ہے جس کے متعلق ہللا تعاٰلی اجتناب کا حکم 

دے وہ بھی جائز ہے اور جس کی بابت کہے کہ اس کا ارتکاب عدم فالح اور اس کا ترک فالح 

 کا باعث ہے وہ بھی جائز ہے انا ہلل وانا الیہ راجعون

 
ُن  ْيطه ََّما يُرِيُْد الش َّ ِ َوَعِن اِان ُُكْ َعْن ِذْكِر اّلٰله ِ َويَُصدَّ ِِ ْمِر َوالَْميْ َٰ ُّْوِقَع بَيْنَُُكُ الَْعَداَوَة َوالَْبْغَضاَۗء ِِف الْ نََْتُْوَن    َاْن ي لهوِة   ۚ فَهَْل َانَُْتْ مُّ   10لصَّ

شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کہ ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور 

۔ سو اب بھی (۱)واقع کرا دے اور ہللا تعاٰلی کی یاد سے اور نماز سے تمہیں باز رکھے  بغض

 باز آجاؤ۔

یہ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں، جو محتاج وضاحت نہیں ہیں۔ ۱۔٢۱

ی اس لئے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے اور جوا بھی ایسی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کس

جاگیر داروں کو مفلس و قالش بنا کام کا نہیں چھوڑتی اور بسا اوقات رئیس زادوں اور خاندانی 

ُ ِمْنھَُما۔  دیتی ہے اَ َعا َذنَا ہللٰاٰ

 
ََّما عَٰله َرُسْوِلنَا  َّْيَُتْ فَاْعلَُمْوٓا َان ُسْوَل َواْحَذُرْوا   ۚ فَِاْن تََول َ َوَاِطْيُعوا الرَّ َُ الُْمِبْْيُ    اَوَاِطْيُعوا اّلٰله  11لَْبله

تم ہللا تعاٰلی کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر 

 اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔

 
ٌِ ِفْيَما طَ  ِت ُجنَا ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ُنْوا ۭلَيَْس عََٰل اَّلَّ َاْحس َ ََّقْوا وَّ َمنُْوا ُُثَّ ات اه ََّقْوا وَّ ِت ُُثَّ ات ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ اه ََّقْوا وَّ ِنْْيَ   ِعُمْوٓا ِاَذا َما ات بُّ الُْمْحس ِ ُ ُُيِ  َواّلٰله

11   

ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس 

ہ کھاتے پیتے ہوں جب کہ وہ لوگ تقوٰی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کو و

کرتے ہوں پھر پرہیز گاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، ہللا ایسے نیکوکاروں 

 ۔(۱)سے محبت رکھتا ہے 

حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ رضی ہللا عنھم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے  ۱۔٢۲

اب پیتے رہے ہیں۔ تو اس کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہوگئے۔ جب کہ وہ شر

آیت میں اس شبہے کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقوٰی پر ہی ہوا ہے کیونکہ شراب 

 اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔

 
 ُ َمنُْوا لََيْبلَُونَُُّكُ اّلٰله ْيَن اه ِ ُّھَااَّلَّ ي َ ٓ َافُٗه ِِبلَْغْيِب ۚ فََمِن اعْ َّيه ُ َمْن ُيَّ ٓ َايِْدْيُُكْ َوِرَماُحُُكْ ِلَيْعََلَ اّلٰله ْيِد تَـنَاَُلٗ َن الصَّ ٍء ٰمِ ِِلَ فََِلٗ عََذاٌب َاِلْْيٌ     ِبََشْ ي بَْعَد ذه  11َتده

ہاتھ اور جن تک تمہارے ( ۱)ہللا تعاٰلی قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا ! اے ایمان والو

تاکہ ہللا تعاٰلی معلوم کرلے کون شخص اس سے بن دیکھے ( ۴)تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے 

 ڈرتا ہے سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔
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شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر تھا، اس لئے حالت احرام میں اس کی ممانعت  ۱۔٢٤

ر صحابہ ن لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکاکر کے ان کا امتحا

 آیات کا نزول ہوا جن کے متعلقہ احکام بیان فرمائے گئے۔ ٤کے قریب آتے، لیکن انہی ایام میں 

قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکڑ لئے جاتے تھے دور کے یا  ۴۔٢٤

ر اور نیزے استعمال ہوتے تھے۔ اس لئے صرف ان دونوں کا یہاں بڑے جانوروں کے لئے تی

کر کیا گیا ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے، ذ

 احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔

 
ْيَد َوَانَُْتْ ُحُرٌم  ۭ َوَمْن قَتََِلٗ  َمنُْوا ََل تَْقُتلُوا الصَّ ْيَن اه ِ ُّھَااَّلَّ ي َ ٓ نُُْكْ َهْدَّيًۢ بهِلــَّيه ُُكُ ِبٖه َذَوا عَْدٍل ِمٰ ثُْل َما قَتََل ِمَن النََّعِم َُيْ ًدا فََجــَزاٌۗء ٰمِ تََعٰمِ ََ اْلَكْعَبِة َاْو َكفَّاَرٌة  ِمنُُْكْ مُّ

ُ َُعَّا سَ  َِٰيُذْوَق َوَِبَل َاْمرِٖه  َۭعَفا اّلٰله ِِلَ ِصَياًما ل ِكْْيَ َاْو عَْدُل ذه ُ َعزِْيٌز ُذو انِْتَقاٍم  َطَعاُم َمسه ُ ِمنُْه ۭ َواّلٰله  11لََف ۭ َوَمْن عَاَد فَيَْنَتِقُم اّلٰله

اور جو ( ۱)شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو ( وحشی! )اے ایمان والو

تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ ( ۴)شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا 

جس کا فیصلہ تم سے دو معتبر ( ۲)اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے  مساوی ہوگا

خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک ( ٤)شخص کر دیں 

اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ ( ٢)پہنچایا جائے 

ی شامت کا مزہ چکھے، ہللا تعاٰلی نے گزشتہ کو معاف کر دیا تاکہ اپنے کئے ک( ٦)لئے جائیں 

اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو ہللا انتقام لے گا اور ہللا زبردست ہے انتقام لینے 

 واال۔

امام شافعی نے اس سے مراد، صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو ماکول اللحم ہیں یعنی  ۱۔٢٢

دہ ۔ دوسرے برے جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن زیاجو کھانے کے کام آتے ہیں

تر علماء کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں۔ البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا 

( صحیح مسلم)ذکر احادیث میں آیا ہے اور وہ پانچ ہیں کوا، چیل، بچھو،چوہا اور باؤال کتا 

میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کے قتل میں تو حضرت نافع سے سانپ کے بارے 

اور امام احمد اور امام مالک اور دیگر علماء نے بھیڑیئے، ( ابن کثیر)کوئی اختالف ہی نہیں ہے۔

درندے، چیتے اور شیر کو کلب عقور میں شامل کر کے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی 

 (ابن کثیر )اجازت دی ہے۔ 

ارادہ کے معنی کے الفاظ سے بعض علماء نے استدالل کیا ہے کہ بغیر " بوجھ کر جان. "۴۔٢٢

بھول کر قتل کر دے تو اس کے لئے فدیہ نہیں ہے۔ لیکن زیادہ علماء کے نزدیک بھول کر، یا 

ًدا کی قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے  غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوگا۔ ُمتََعمِّ

 یں ہے۔بطور شرط نہ

و قامت میں مساوی ہونا ہے۔ قیمت سے مراد خلقت قد( یا اس جیسے جانور)مساوی جانور  ۲۔٢٢

بکری ہے، ( مساوی)میں مساوی ہونا نہیں ہے۔ مثاًل اگر ہرن کو قتل کیا گیا تو اس کی شکل 

گائے کی مثل نیل گائے ہے وغیرہ۔ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو، وہاں اس کی قیمت 

 بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے۔ 

فالں جانور ہے اور اگر وہ غیر مثلی ہے یا مثل دستیاب ( مساوی)مثل  کہ مقتول جانور کی ٤۔٢٢

نہیں ہے تو اس کی اتنی قیمت ہے۔ اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں فی مسکین 

 ک فی مسکین دو مد ہیں۔ایک مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ احناف کے نزدی

فتح )عبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مراد حرم ہے۔ یہ فدیہ، جانور یا اس کی قیمت، ک ٢۔٢٢

 یعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔( القدیر
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دونوں  اور یا تخییر کے لئے ہے۔ یعنی کفارہ، اطعام مساکین ہو یا اس کے برابر روزے۔ ٦۔٢٢

حساب سے طعام میں جس طرح میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ مقتول جانور کے 

نے ہرن قتل ( احرام والے)کی کمی بیشی ہوگی، روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی مثاًل محرم 

کیا ہے تو اس کی مسل بکری ہے، یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا، اگر یہ نہ ملے تو ابن 

ے ایک قول کے مطابق چھ مساکین کو کھانا یا تین دن کے روزے رکھنے ہونگے، اگر عباس ک

بارہ سنگھا ہے یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے، اگر یہ دستیاب نہ 

 (ابن کثیر)ہو یا اس کی طاقت نہ ہو تو تیس مساکین کو کھانا یا تیس روزے رکھنے ہونگے 

 
يَّاَرِة ۚ َوُحٰرَِم عَلَْيُُكْ َصْيُد الََْبِٰ َما ُدْمَُتْ ُحُرًما ۭ ُاِحلَّ لَُُكْ  َُُّكْ َوِللس َّ ْوَن   َصْيُد الَْبْحِر َوَطَعاُمٗه َمتَاعًا ل َّشُ ْيٓ ِالَْيِه َُتْ ِ َ اَّلَّ َُّقوا اّلٰله  11َوات

ائدے کے تمہارے ف( ۱)تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حالل کیا گیا ہے 

واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے 

 جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو اور ہللا تعاٰلی سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔

جسے سمندر ( مچھلی وغیرہ)َصْیُد، سے مراد زندہ جانور اور ۔ طَعاُمہُ سے مراد وہ مردہ  ۱۔٢٦

ں وضاحت ہے کہ ریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آجائے۔ جس طرح کے حدیث مییا د

 (تفصیل مالحظہ ہو ابن کثیر)سمندر کا مردار حالل ہے۔ 

 
َد  ۭذه 
ِٕ
هَْر الَْحَراَم َوالْهَْدَي َوالَْقََلۗى ِٰلنَّاِس َوالشَّ ًما ل ُ اْلَكْعَبَة الَْبيَْت الَْحَراَم ِقــيه ِٰ ِِلَ لِ َجَعَل اّلٰله ُُ َ ِب ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض َوَانَّ اّلٰله وه مه َ يَْعََلُ َما ِِف السَّ َتْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله

ٍء عَِلْْيٌ      11ََشْ

ہللا نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا اور عزت والے 

کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے مہینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور 

یہ اس لئے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بیشک ہللا تعاٰلی تمام ( ۱)گلے میں پٹے ہوں 

آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بیشک ہللا سب چیزوں کو خوب 

 جانتا ہے۔

اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا  کعبہ کو البیت الحرام اس لئے کہا جاتا ہے کہ ۱۔٢۷

طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے بھی وغیرہ حرام ہیں۔ اسی 

قرار دیا گیا ہے ( لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث)تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے قیاما للناس 

و انصرام بھی صحیح ہے اور ان کی جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم 

رجب، ذوالحجہ اور )ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی۔ اسی طرح حرمت والے مہینے 

اور حرم میں جانے والے جانور ہیں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ مزکورہ فوائد ( محرم

 حاصل ہوتے تھے۔

 
َ َشِديُْد الِْعَقاِب َوَانَّ  ِحْْيٌ    ِاْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله َ غَُفْوٌر رَّ  ۭ 11اّلٰله

تم یقین جانو کہ ہللا تعاٰلی سزا بھی سخت دینے واال ہے اور ہللا تعاٰلی بڑی مغفرت اور بڑی 

 رحمت واال بھی ہے

 
ُ يَْعََلُ َما تُْبُدْوَن َوَما تَْكُتُمْوَن     َُ  َۭواّلٰله ُسْوِل ِاَلَّ الَْبله  11َما عََٰل الرَّ

صرف پہنچانا ہے۔ اور ہللا تعاٰلی سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور رسول کے ذمہ تو 

 جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔

 
وِل اَْلَلَْبا ُ ٓ َ َّيه َُّقوا اّلٰله ِبيِْث ۚ فَات َٰ ُة الْ َبَك َكَْثَ ُب َولَْو َاْْعَ يِٰ ِبيُْث َوالطَّ َٰ َتِوي الْ    ٠١١ِب لََعلَُُّكْ تُْفِلُحْوَن   قُْل َلَّ يَس ْ
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ہللا ( ۱)آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو 

 تاکہ کامیاب ہو۔! تعاٰلی سے ڈرتے رہو اے عقلمندو

سے مراد حالل، یا ( پاک)سے مراد حرام، یا کافر یا گناہ گار یا ردی۔ طیب ( ناپاک)َخبِْیثُ  ۱۔۱۰۰

یز ہے یا یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے جس مومن یا فرماں بردار اور عمدہ چ

ہوگی وہ کفر ہو، فسق و فجور ہو، اشیا و اقوال ہوں، کثرت کے باوجود ( ناپاکی)ں خبث چیز می

وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو۔ یہ دونوں کسی صورت میں برابر 

اس چیز کی قیمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے جب نہیں ہو سکتے۔ اس لئے پلیدی کی وجہ سے 

 کہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس سے اس کی منفعت اور برکت میں اضافہ ہوگا۔

 
لُْوا    َياَۗء ِاْن تُْبَد لَُُكْ تَُسْؤُُكْ ۚ َوِاْن تَْســـــ  لُْوا َعْن َاش ْ َمنُْوا ََل تَْســـــ  ْيَن اه ِ ُّھَااَّلَّ ي َ ٓ ُ غَُفْوٌر َحِلْْيٌ    َعِْنَا ِحْْيَ يُ َّيه ُ َعِْنَا  ۭ َواّلٰله ُن تُْبَد لَُُكْ َۭعَفا اّلٰله ََنَُّل الُْقْراه

٠١٠ 

ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں اور ! اے ایمان والو

( ۱)ئیں گی اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جا

 سواالت گزشتہ ہللا نے معاف کر دیئے اور ہللا بڑی مغفرت واال بڑے حلم واال ہے۔

یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی صلی ہللا علیہ وسلم بھی صحابہ رضی ہللا  ۱۔۱۰۱

عنہ کو زیادہ سواالت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم 

مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی ' فرمایا  نے

 (صحیح بخاری وصحیح مسلم)چیز حرام کر دی گئی درآں حالیکہ اس سے قبل وہ حالل تھی۔

 
ِفرِيَْن    ْن قَْبِلُُكْ ُُثَّ َاْصَبُحْوا ِّبَا كه  ٠١١قَْد َسَالَهَا قَْوٌم ٰمِ

 ۔(۱)اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں پھر ان باتوں کے منکر ہوگئے ایسی باتیں تم سے پہلے 

کہیں اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی ہو جاؤ۔ جس طرح ایک مرتبہ نبی نے فرمایا ہللا  ۱۔۱۰۴

آپ خاموش رہے، اس نے ' ـکیا ہر سال ' نے تم پر حج فرض کیا ہے ایک شخص نے سوال کیا 

اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور ' یا تین مرتبہ سوال دہرایا پھر آپ نے فرما

تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں ' ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لئے ممکن نہ ہوتا  اگر

بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو، اس لئے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہالکت کا 

 ۔'انبیاء سے اختالف بھی تھا  سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے

 
ْيَن َكَفُرْوا يَْفََتُ  ِ لهِكنَّ اَّلَّ ََل َحاٍم   وَّ ََل َوِصْيََلٍ وَّ َبٍة وَّ

ِٕ
ََل َساۗى ٍة وَّ ْْيَ ُ ِمْنْۢ َِبِ ُِهْ ََل يَْعِقلُْوَن   َما َجَعَل اّلٰله ِ اْلَكِذَب ۭ َواَْكََثُ  ٠١١ْوَن عََٰل اّلٰله

( ۱)شروع کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حام کو ہللا تعاٰلی نے نہ بحیرہ کو م

 لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ ہللا تعاٰلی پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔

یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کر دیا کرتے تھے۔ ان  ۱۔۱۰۲

ضرت سعید بن مسیب رضی ہللا عنہ سے صحیح بخاری میں کی مختلف تفسریں کی گئی ہیں۔ ح

ر حسب ذیل نقل کی گئی ہے وہ جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا اس کی تفسی

جاتا ہے کہ یہ بتوں کے لئے ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا، وہ 

ے نہ سواری کے لئے استعمال کرتے اور جانور، جسے بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے تھے اس

نہ بار برداری کے لئے، جس سے پہلی دفعہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ بھی مادہ ہی 

پیدا ہوتی یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں 

تھے، بتوں کے لئے یہ نذر نیاز پیش  ہوئی، ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے

 کرنے کا سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم و جاری ہے۔
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ُسْوِل قَالُْوا َحْسبُنَا َما َوَجْدََن عَلَْيِه اه  ُ َوِاَٰل الرَّ ََل َُّيْتَُدْوَن    َِبَۗءََن َۭوِاَذا ِقْيَل لَهُْم تََعالَْوا ِاٰله َمآ َانَْزَل اّلٰله ا وَّ ً َِبُۗؤُِهْ ََل يَْعلَُمْوَن َشـْيـــــ   ٠١١َاَولَْو ََكَن اه

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہللا تعاٰلی نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور 

رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو 

 یا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔پایا، ک

 
ِ َمرْ  ْن َضلَّ ِاَذا اْهَتَديَُْتْ  ۭ ِاَٰل اّلٰله َمنُْوا عَلَْيُُكْ َانُْفَسُُكْ ََۚل يَُْضُُُّكْ مَّ ْيَن اه ِ ُّھَااَّلَّ ي َ ٓ ئُُُكْ ِبَما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن  َّيه ِٰ ْيًعا فَُينَب  ٠١١  ِجُعُُكْ ََجِ

اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس ! اے ایمان والو

ہللا ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو بتال دے ( ۱)سے تمہارا کوئی نقصان نہیں 

 گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔

کہ اپنی اصالح اگر کر لی  بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا ۱۔۱۰٢

ہی عن المنکر ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب صحیح جائے تو کافی ہے۔ امر بالمعروف و ن

نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی نہایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ ہی 

جب تم )ن نے ترک کر دے گا تو اسکا تارک ہدایت پر قائم رہنے واال کب رہے گا؟ جب کہ قرآ

کی شرط عائد کی ہے۔ اس لئے جب حضرت ابو بکر صدیق ( خود ہی ہدایت پر چل رہے ہو

تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر ! لوگو' رضی ہللا کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا 

رہے ہو، میں نے تو نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ، جب لوگ برائی 

ے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ ہللا تعاٰلی انہیں اپنے ہوت

عذاب کی گرفت میں لے لے۔ اس لئے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے 

باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لئے یہ 

ہے جب کہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہو۔ البتہ ایک صورت میں  نقصان دہ نہیں

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت 

نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے اس صورت میں فان لم یستطع فبقلبہ وذلک 

 ائش ہے آیت بھی اس صورت کی متحمل ہے۔اضعف االیمان کے تحت اس کی گنج

 
ِ َذَوا عَدْ  َمنُْوا َشهَاَدُة بَيِْنُُكْ ِاَذا َحَْضَ َاَحَدُُكُ الَْمْوُت ِحْْيَ الَْوِصيَِّة اثُْنه ْيَن اه ِ ُّھَااَّلَّ ي َ ٓ بَُْتْ ِِف اَْلَْرِض فََاَصابَْتُُكْ َّيه ِن ِمْن غَْْيُُِكْ ِاْن َانَُْتْ َْضَ َخره نُُْكْ َاْو اه ِصْيَبُة ٍل ِمٰ  مُّ

ِ ِاِن اْرتَبَُْتْ ََل نَْشََتِْي ِبٖه ثَـَمنًا وَّ  ِن ِِبّلٰله لهوِة فَُيْقِسمه ِبُسْوَِنَُما ِمْنْۢ بَْعِد الصَّ ِثِمْْيَ   الَْمْوِت ۭ ََتْ َِّمَن اَْله ٓ ِاًذا ل ِ ِاَنَّ لَْو ََكَن َذا قُْرٰبه   َوََل نَْكَُتُ َشهَاَدَة   اّلٰله

٠١١ 

تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو ! لواے ایمان وا

موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں خواہ تم 

یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں ( ۱)سے ہوں 

تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں ہللا کی قسم  اگر تم کو شبہ ہو( ۴)موت آجائے 

اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو ( ۲)کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے 

 اور ہللا تعاٰلی کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔

یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں اور بعض تم میں سے ہوں کا مطلب بعض نے  ۱۔۱۰٦

میں دو ( آخران من غیرکم)کے قبیلے سے ہوں، اسی طرح( صیت کرنے والےو)نے کہا ہے 

مفہوم ہونگے۔ یعنی من غیرکم سے مراد یا غیر مسلم اہل کتاب ہوں گے یا موصی کے قبیلے 

 کے عالوہ کسی اور قبیلے سے۔

شدید بیمار ہو جائے کہ جسے زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو وہ  یعنی سفر میں کوئی ایسا ۴۔۱۰٦

 فر میں دو عادل گواہ بنا کر جو وصیت کرنا چاہے، کر دے۔س



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 265 

یعنی مرنے والے موصی کے ورثا کو شک پڑ جائے کہ ان اوصیا نے مال میں خیانت یا  ۲۔۱۰٦

یں اور وہ قسم کھا تبدیلی کی ہے تو نماز کے بعد یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم ل

فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی جھوٹی قسم کے کہیں ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی 

 نہیں کھا رہے۔

 
مُ  َتَحقَّ عَلَْْيِ ْيَن اس ْ ِ ِن َمقَاَمهَُما ِمَن اَّلَّ ِن يَُقْومه َخره َتَحقَّآ ِاثًْما فَاه َُما اس ْ  َاِنَّ

ٓ ِ  فَِاْن عَُِثَ عَٰله ٓ اَْلَْولَْيه َما َوَما اْعَتَديْنَآ  ڮ ِاَنَّ ِ لََشهَاَدتُنَآ َاَحقُّ ِمْن َشهَاَدَِتِ ِن ِِبّلٰله فَُيْقِسمه

ِلِمْْيَ    َِّمَن الٰظه  ٠١١ِاًذا ل

تو ان لوگوں ( ۲)پھر اگر اس کی اطالع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں 

وا تھا اور وہ شخص جو سب میں قریب تر ہیں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہ

یہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں ہللا کی قسم کھائیں کہ ( ۴)جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے 

بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، 

 ہم اس حالت میں سخت ظالم ہونگے۔

 قسمیں کھائیں ہیں۔ یعنی جھوٹی ۱۔۱۰۷

کے قریب ( وصیت کرنے واال)میت یعنی موصی  اولیان، اولی کا تثنیہ ہے، مراد ہے ۴۔۱۰۷

 ترین دو رشتے دار من الذین استحق علیہم کا مطلب یہ ہے جن کے مقابلے پر 

 گناہ کا ارتکاب ہوا تھا یعنی جھوٹی قسم کا ارتکاب کر کے ان کو ملنے واال مال ہڑپ کر لیا تھا،

االولیان یہ یا تو ھما مبتدا محذوف کی خبر ہے یا یقومان یا آخران کی ضمیر سے بدل ہے۔ یعنی 

 یہ دو قریبی رشتہ دار، ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسم دیں گے۔

 
افُْوٓا َاْن تَُردَّ اَ  هَآ َاْو َُيَ هَاَدِة عَٰله َوَْجِ تُْوا ِِبلشَّ ْ ٓ َاْن َّيَّ ِِلَ َاْدِنه ِسِقْْيَ   ذه ُ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم الْفه ُعْوا  ۭ َواّلٰله َ َواَْسَ َُّقوا اّلٰله ْم َۭوات    ٠١١يَْمانٌۢ بَْعَد َايَْماِِنِ

یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر 

اور ہللا تعاٰلی سے ڈرو اور ( ۱)ی جائیں کہ ان کے قسم لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گ

 اور ہللا تعاٰلی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔! سنو

یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم میں پنہاں ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا وہ یہ کہ یہ  ۱۔۱۰۲

طریقہ اختیار کرنے میں اوصیا صحیح صحیح گواہی دیں گے کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اگر ہم 

یاں خود ہم پر الٹ سکتی ہیں۔ اس نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کاروائ

واقعہ کی شان نزول میں بدیل بن ابی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی 

غرض سے گئے، وہاں بیمار اور قریب المرگ ہوگئے، ان کے پاس سامان ایک چاندی کا پیالہ 

جو انہوں نے دو عیسائیوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کر  تھا

دی اور فوت ہوگئے، یہ دونوں وصی جب واپس آئے تو پیالہ تو انہوں نے بیچ کر پیسےآپس میں 

 تقسیم کرلئے اور باقی سامان ورثا کو پہنچا دیا۔ سامان میں ایک رقعہ بھی تھا

ھی جس کی رو سے چاندی کا پیالہ گم تھا، ان سے کہا گیا تو انہوں جس میں سامان کی فہرست ت

نے جھوٹی قسم کھالی لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فالں صراف کو بیچا ہے۔ 

چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قسمیں کھا کر ان سے پیالے کی رقم وصول 

تاہم ایک دوسری سند ( به تحقیق أحمد شاکر1058ترمذی )۔کی۔ یہ روایت تو سندا ضعیف ہے

سے حضرت ابن عباس سے بھی مختصراً یہ مروی ہے، جسے عالمہ البانی نے صحیح قرار 

 (صحیح ترندی)دیا ہے 

 
ََّك َانَْت  ُسَل فَيَُقْوُل َماَذآ ُاِجْبَُتْ  ۭ قَالُْوا ََل ِعَْلَ لَنَا  ِۭان ُ الرُّ َمُع اّلٰله ُم الُْغُيْوِب    يَْوَم ََيْ  ٠١١عََلَّ
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جس روز ہللا تعاٰلی تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب 

تو ہی پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے ( ۱)مال تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں 

 واال ہے۔

اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کا علم انبیاء علیہم السالم کے ساتھ ان کی قوموں نے  ۱۔۱۰٢

لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی کی ہولناکی اور ہللا جل جاللہ کی ہیبت یقینا انہیں ہوگا 

و عظمت کی وجہ سے کریں گے یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حاالت سے ہوگا۔ 

ے۔ اس لئے وہ کہیں گے عالم الغیوب تو ہی عالوہ ازیں باطنی امور کا علم تو صرف ہللا ہی کو ہ

ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء و رسل عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف ہللا کی 

ذات ہے۔ انبیاء کو جتنا کچھ علم ہوتا ہے اوالً تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض 

یا ان سے بھی ان کو بذریعہ وحی آگاہ کیا رسالت کی ادائیگی کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ ثان

جاتا ہے۔ حاالنکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے۔ جس کو ہرچیز کا علم ذاتی طور پر ہو، نہ کہ کسی 

کے بتالنے پر اور جس کو بتالنے پر کسی چیز کا علم حاصل ہو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ 

 کن من الغافلیننہ وہ عالم الغیب ہوتا ہی ہے۔ فافھم وتدبر وال ت

 
َّْدتَُّك ِبُرْوِِ الْ  ِتَك  ۘ ِاْذ َاي َ اْذُكْر ِنْعَمِّتْ عَلَْيَك َوعَٰله َواِلَ ََ ََ ابَْن َمْر ُ يهِعيْ َب َوالِْحْْكََة ِاْذ قَاَل اّلٰله َّْمُتَك اْلِكته ُم النَّاَس ِِف الَْمهِْد َوَكهًَْل  ۚ َوِاْذ عَل ُقُدِس  ۣ تَُُكِٰ

ىَة وَ  ْذِِنْ َوالتَّْوره ا ِِبِ ْذِِنْ فَتَْنُفُخ ِفْْيَا فَتَُكْوُن َطْْيًۢ ْْيِ ِِبِ ْْيِ َكهَْيئَِة الطَّ لُُق ِمَن الٰطِ ْيَل ۚ َوِاْذ ََّتْ َْنِ ْذِِنْ   ۚ اَْلِ ِرُج الَْمْوٰته ِِبِ ْذِِنْ  ۚ َوِاْذ َُّتْ  َوتَُْبِئُ اَْلَْكـَمَه َواَْلَْبَرَص ِِبِ

اۗ  ٓ ِاْْسَ ِبْْيٌ    َوِاْذ َكَفْفُت بَِنْ ٌر مُّ َذآ ِاَلَّ ِْسْ يَْن َكَفُرْوا ِمِْنُْم ِاْن هه ِ نهِت فََقاَل اَّلَّ  ٠٠١ِءيَْل َعْنَك ِاْذ ِجْئََتُْم ِِبلَْبيِٰ

میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور ! جب کہ ہللا تعاٰلی ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسٰی بن مریم

سے تائید دی۔ تم لوگوں سے کالم کرتے ( ۱)لقدس تمہاری والدہ پر ہوا جب میں نے تم کو روح ا

اور بڑی عمر میں بھی جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں ( ۴)تھے گود میں بھی 

اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل ( ۲)اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی 

پھونک مار دیتے تھے جس  بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر

سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور 

کوڑھی کو میرے حکم سے جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے 

ے کر آئے اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں ل( ٤)

پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں ( ٢)تھے 

 ۔(٦)

میں  ۲۷اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السالم ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر  ۱۔۱۱۰

 گزرا۔

کو ( بچے)ود گود میں اسوقت کالم کیا، جب حضرت مریم علیہا السالم اپنے اس نومول ۴۔۱۱۰

دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور اس کی  لے کر اپنی قوم میں آئیں اور انہوں نے اس بچے کو

بابت استفسار کیا تو ہللا کے حکم سے حضرت عیسٰی نے شیر خوارگی کے عالم میں کالم کیا 

 اور بڑی عمر میں کالم سے مراد، نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت تبلیغ ہے۔

 میں گزر چکی ہے۔ ٤۲کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت نمبر  اس ۲۔۱۱۰

 میں گزر چکا ہے۔ ٤٢ان معجزات کا ذکر بھی مذکورہ سورت کی آیت نمبر  ٤۔۱۱۰

یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت عیسٰی علیہ السالم کے قتل  ٢۔۱۱۰

ی نے بچا کر انہیں آسمان پر اٹھا کرنے اور سولی دینے کے لئے تیار کی تھی۔ جس سے ہللا تعالٰ 

 ۔٢٤آل عمران آیت لیا تھا۔ مالحظہ ہو سورةء 

ہر نبی کے مخالفین، آیات اٰلہی اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے  ٦۔۱۱۰

ہیں، حاالنکہ جادو تو شعبدہ بازی کا ایک فن ہے، جس سے انبیاء علیہ السالم کو کیا تعلق 
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 تبارک ہ ازیں انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق ہللاہوسکتا ہے۔ عالو

وتعالی کی قدرت و طاقت کا مظہر ہوتے تھے کیونکہ وہ ہللا ہی کے حکم سے اور اس کی 

مشیت و قدرت سے ہوتے تھے کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا ہللا کے 

صادر کر کے دکھا دیتا اسی لئے یہاں بھی دیکھ لیجئے  حکم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ

کہ حضرت عیسٰی علیہ السالم کے ہر معجزے کے ساتھ ہللا نے چار مرتبہ یہ فرمایا باذنی کہ ہر 

معجزہ میرے حکم سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے مشرکین مکہ 

جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا 

میں ذکر کی گئی ہے تو اس کے جواب میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے یہی فرمایا  ٢۲۔٢۱

میرا رب پاک ہے یعنی وہ تو اس کمزوری سے پاک ہے ( سبحان ربی ھل کنت اال بشرا رسوال)

مت اس کی مقتضی ہے یا کہ وہ یہ چیزیں نہ دکھا سکے وہ تو دکھا سکتا ہے لیکن اس کی حک

نہیں؟ یا کب مقتضی ہوگی؟ اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے لیکن 

میں تو صرف بشر اور رسول ہوں یعنی میرے اندر یہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پر طاقت 

ہوتا تو جادوگر  ئی تعلق نہیں ہوتا اگر ایسا نہیں ہے بہرحال انبیاء کے معجزات کا جادو سے کو

اس کا توڑ مہیا کرلیتے لیکن حضرت موسٰی علیہ السالم کے واقعے سے ثابت ہے کہ دنیا بھر 

کے جمع شدہ بڑے بڑے جادوگر بھی حضرت موسٰی علیہ السالم کے معجزے کا توڑ نہ 

کرسکے اور جب ان کو معجزہ اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہوگیا تو وہ مسلمان 

 ہوگئے۔

 
َّنَا ُمْسِلمُ  ن َمنَّا َواْشهَْد ِِبَ ِمنُْوا ِِبْ َوِبَرُسْوِلْ ۚ قَالُْوٓا اه َن َاْن اه  ٠٠٠ْوَن    َوِاْذ َاْوَحْيُت ِاَٰل الَْحَواِريٰٖ

کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان الؤ انہوں ( ۱)اور جبکہ میں نے حواریین کو حکم دیا 

 رہئے کہ ہم پورے فرماں بردار ہیں۔نے کہا ہم ایمان الئے اور آپ شاہد 

راد حضرت عیسٰی علیہ السالم کے پیروکار ہیں جو ان پر ایمان الئے ان َحَواِریِّْیَن سے م ۱۔۱۱۱

بیان کی جاتی ہے۔ وحی سے مراد وہ وحی نہیں  ۴۱کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد 

ھیں بلکہ یہ وحی الہام ہے، جو ہللا تعاٰلی ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیاء علیہ السالم پر نازل ہوتی ت

وں کے دلوں میں کردی جاتی تھی، جیسے حضرت موسٰی علیہ السالم کی طرف سے بعض لوگ

کی والدہ حضرت مریم علیہ السالم کو اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی سے ہی تعبیر 

 کیا۔

 
 َ ََ ََ اْبَن َمْر ُّْوَن يهِعيْ َ ِاْن ُكْنَُتْ ِاْذ قَاَل الَْحَواِري َُّقوا اّلٰله َماِۗء  ۭ قَاَل ات َن السَّ َدًة ٰمِ

ِٕ
ََُّنَِٰل عَلَْينَا َماۗى َُّك َاْن ي َتِطْيُع َرب ْؤِمِنْْيَ     َهْل يَس ْ  ٠٠١مُّ

کیا آپ کا رب ! وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسٰی بن مریم

آپ نے فرمایا کہ ہللا سے ( ۱)ان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسم

 ۔(۴)ڈرو اگر تم ایمان والے ہو 

کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو۔ اسی لئے ( سینی پلیٹ یا ٹرے وغیرہ)َمائَِدةً ایسے برتن  ۱۔۱۱۴

کا نام دسترخواں بھی اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہوتا ہے۔ سورت 

ن نے مزید اطمینان قلب کے لیے بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ حواریی

یہ مطالبہ کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السالم نے احیائے موتی کے مشاہدے کی خواہش 

 ظاہر فرمائی تھی۔ 

کہ حسب یعنی یہ سوال مت کرو، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے کیون ۴۔۴۱۴

میں کمزوری عذاب کا بن  طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان

سکتی ہے۔ اس لئے حضرت عیسٰی علیہ السالم نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں ہللا 
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سے ڈرایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے یہ استدالل کیا ہے کہ 

سالم کی والدہ اور حضرت مریم نبی تھیں اس لئے کہ ان پر بھی ہللا کی حضرت موسٰی علیہ ال

ئی تھی صحیح نہیں۔ اس لئے کہ یہ وحی، وحی الہام ہی تھی جیسے یہاں  طرف سے وحی آ

 اوحیت الی الحوارین میں ہے یہ وحی رسالت نہیں ہے۔

 
نَّ قُلُْوبُنَ 

ِٕ
ُكَ ِمِْنَا َوتَْطَمى ْ هِِديَْن    قَالُْوا نُرِيُْد َاْن َنَّ  ٠٠١ا َونَْعََلَ َاْن قَْد َصَدْقتَنَا َونَُكْوَن عَلَْْيَا ِمَن الٰشه

وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے 

اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بوال ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے 

 جائیں۔ہو

 
َماِۗء تَُكْوُن لَنَا ِعْيًدا َِلَٰ  َن السَّ َدًة ِمٰ

ِٕ
َّنَآ َاْنزِْل عَلَْينَا َماۗى هُمَّ َرب

ٰه َ الل ََ ََ ابُْن َمْر ِزِقْْيَ    قَاَل ِعيْ نَْك ۚ َواْرُزْقنَا َوَانَْت َخْْيُ الٰره يًَة ٰمِ ِخِرََن َواه ِلنَا َواه  ٠٠١وَّ

ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما ! ہللا اے ہمارے پروردگار عیسٰی ابن مریم نے دعا کی کہ اے

کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لئے ایک خوشی کی 

اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے ( ۱)بات ہو جائے 

 اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔

کا ایک دن ہو جس میں اسالمی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا کہ قومی تہوار  ۱۔۱۱٤

تمام اخالقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بےہنگم طریقے سے طرب و 

مسرت کا اظہار کیا جائے، چراغاں کیا جائے اور جشن منایا جائے، جیسا کہ آجکل اس کا یہی 

ا ہے اور اسی کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی حضرت عیسٰی مفہوم سمجھ لیا گی

علیہ السالم نے اس دن عید منانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ 

ہم تعریف و تمجید اور تکبیر و تحمید کریں۔ بعض اہل بدعت اس عید مائدہ سے عید میالد کا 

اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے  جواز ثابت کرتے ہیں حاالنکہ

جسے اگر اسالم برقرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کردی جاتی دوسرے یہ پیغمبر کی زبان سے 

عید بتانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا اور پیغمبر بھی ہللا کے حکم سے شرعی احکام بیان 

طلب بھی وہ ہوتا ہے جو مذکورہ باال سطروں کرنے کا مجاز ہوتا ہے تیسرے عید کا مفہوم و م

ئی بات بھی نہیں ہے لہذا عید میالد   میں بیان کیا گیا ہے جب کہ عید میالد میں ان میں سے کو

کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسالم میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسالم 

 عالوہ کوئی تیسری عید نہیں۔نے مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید االضٰحی۔ ان کے 

 
ٓ ُاعَذِٰ  بُٗه عََذاًِب َلَّ ٓ ُاعَٰذِ ْ ِلُهَا عَلَْيُُكْ ۚ فََمْن يَّْكُفْر بَْعُد ِمنُُْكْ فَِاّٰنِ ْ ُمََنٰ ُ ِاّٰنِ لَِمْْيَ    قَاَل اّلٰله َن الْعه    ٠٠١بُٗهٓ َاَحًدا ٰمِ

کرنے واال ہوں، پھر جو شخص تم حق تعاٰلی نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل 

میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان 

 (۱)والوں میں سے کسی کو نہ دونگا 

آسمان سے اترا یا نہیں؟ اس کی بابت کوئی صحیح مرفوع حدیث ( خوان طعام)یہ َمائَِد ةً  ۱۔۱۱٢

اور  اس کے نزول کے قائل ہیں( شوکانی اور امام ابن ضریر طبری سمیتامام )نہیں۔ اکثر علماء 

لُھَا َعلَْیُکمْ )ان کا استدالل قرآن کے الفاظ  سے ہے کہ یہ ہللا کا وعدہ ہے جو یقینا سچا ہے ( اَنَّ ُمنَزِّ

لیکن اس ہللا کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لئے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ اگلے الفاظ 

ْن یَّْکفُْر اس وعدے کو مشروط ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی فَمَ 

کی طرف سے یہ شرط سن کر کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس کے 

بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کثیر نے ان آثار کی اسانید کو جو امام مجاہد اور حضرت 
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بصری سے منقول ہیں صحیح قرار دیا ہے نیز کہا ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے  حسن بن

بھی ہوئی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے نہ اس کی کتابوں میں درج ہے۔ 

حاالنکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں بھی 

 ہوتا یا کم از کم آحاد سے نقل ہونا چاہیے تھا۔ تواتراً 

 
 ِ َي ِالهــهَْْيِ ِمْن ُدْوِن اّلٰله ُذْوِِنْ َوُاٰمِ ِ َ َءَانَْت قُلَْت ِللنَّاِس اَّتَّ ََ ََ ابَْن َمْر ُ يهِعيْ ٓ َاْن َاقُْوَل َما لَيَْس ِلْ ۤ ِِبَٰقٍ َوِاْذ قَاَل اّلٰله نََك َما يَُكْوُن ِلْ ْبحه ڲ ِاْن   ۭ قَاَل س ُ

ُم الْ  ََّك َانَْت عََلَّ  ٠٠١ُغُيْوِب    ُكْنُت قُلُْتٗه فََقْد عَِلْمَتٗه  ۭ تَْعََلُ َما ِِفْ نَْفِِسْ َوََلٓ َاْعََلُ َما ِِفْ نَْفِسَك ِۭان

کیا تم نے ان ! اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ ہللا تعاٰلی فرمائے گا اے عیسٰی بن مریم

( ۱! )ا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی عالوہ ہللا کے معبود قرار دے لولوگوں سے کہہ دیا تھ

عیسٰی عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ 

میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس 

یرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ کا علم ہوگا، تو تو م

 تمام غیبوں کے جاننے واال تو ہی ہے۔( ۴)ہے اس کو نہیں جانتا 

یہ سوال قیامت والے دن ہوگا اور مقصد اس سے ہللا کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود  ۱۔۱۱٦

حاجت روا سمجھتے تھے، وہ تو ہللا  بنالینے والوں کی زجر و توبیخ ہے کہ جن کو تم معبود اور

۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں

بنالیا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ( معبود)السالم کے ساتھ حضرت مریم علیہا السالم کو بھی ہللا 

یں مشرکین نے پتھر یا لکڑی کی ہوئی کہ من دون ہللا ہللا کے سوا معبود وہی نہیں ہیں جنہ

مورتیوں کی شکل میں بنا کر ان کی پوجا کی جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علماء اپنے 

عوام کو یہ باور کرا کے مغالطہ دیتے ہیں بلکہ وہ ہللا کے نزدیک بندے بھی من دون ہللا میں 

سٰی علیہ السالم شامل ہیں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی جیسے حضرت عی

 اور مریم کی عیسائیوں نے کی۔ 

سٰی علیہ السالم کتنے واضح الفاظ میں اپنی بابت علم غیب کی نفی فرما رہے حضرت عی ۴۔۱۱٦

 ہیں۔

 
ْم َشهِْيدً  ْ َوَربَُُّكْ ۚ َوُكْنُت عَلَْْيِ َ َرِٰبِ ْم  ۭوَانَْت عَٰله ُكِٰ َما قُلُْت لَهُْم ِاَلَّ َمآ َاَمْرتَِنْ ِبٖهٓ َاِن اْعُبُدوا اّلٰله ِقْيَب عَلَْْيِ ا تََوفَّْيَتِنْ ُكْنَت َانَْت الرَّ ْم ۚ فَلَمَّ ا ُدْمُت ِفْْيِ ا مَّ

ٍء َشهِْيٌد      ٠٠١ََشْ

میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا 

میں ان پر ( ۱)رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے کہ تم ہللا کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی 

۔ اور (۴)گواہ رہا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا 

 تو ہرچیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔

حضرت عیسٰی علیہ السالم نے توحید و عبادت رب کی یہ دعوت عالم شیر خوارگی میں  ۱۔۱۱۷

 سورہ مریم میں ہے اور عمر جوانی و کہولت میں بھی۔ بھی دی، جیسا کہ

یتنی کا مطلب ہے جب تو نے مچھے دنیا سے اٹھالیا جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ آل توف ۴۔۱۱۷

میں گزر چکی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم  ۲۲عمران کی آیت 

جاتا ہے یا جن کا مشاہدہ وہ اپنی زندگی میں اپنی ہوتا ہے جتنا ہللا کی طرف سے انہیں عطا کیا 

آنکھوں سے کرتے ہیں۔ ان کے عالوہ ان کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ جب کہ عالم الغیب وہ 

ہوتا ہے جسے بغیر کسی کے بتالئے ہرچیز کا علم ہوتا ہے اور اس کا علم ازل سے ابد تک پر 

ور کے اندر نہیں اس لئے عالم الغیب صرف محیط ہوتا ہے۔ یہ صفت علم ہللا کے سوا کسی ا

ایک ہللا ہی کی ذات ہے اس کے عالوہ کوئی عالم الغیب نہیں حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر 
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میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ 

ں گے ان کو آنے دو یہ تو میرے کر دوسری طرف لے جائیں گے آپ صلی ہللا علیہ وسلم فرمائی

امتی ہیں فرشتے آ کر بتالئیں گے انک التدری ما احدثوا بعدک اے محمد صلی ہللا علیہ وسلم آپ 

نہیں جانتے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کیں جب 

وسلم نے فرمایا میں بھی اس وقت یہی  آپ صلی ہللا علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ صلی ہللا علیہ

وکنت علیھم شھیدا ما دمت فیھم فلما )کہوں گا جو العبد الصالح حضرت عیسٰی علیہ السالم نے کہا 

 (صحیح بخاری، صحیح مسلم)توفیتنی کنت انت الرقیب علیھم 

 
ََّك اَ  ُْم ِعَباُدَك ۚ َوِاْن تَْغِفْر لَهُْم فَِان ّْبُْم فَِاِنَّ  ٠٠١نَْت الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ    ِاْن تَُعٰذِ

اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے 

 حکمت واال ہے۔

ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے اس لئے کہ تو فعال لما ! یعنی مطلب یہ کہ یا ہللا ۱۔۱۱۲

سے کوئی باز پرس کرنے واال بھی نہیں ہے ال  یرید بھی ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور تجھ

ہللا جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی لوگوں ( االنبیاء)یسئل عما یفعل وھم یسئلون 

سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی۔ گویا آیت میں ہللا کے سامنے بندوں کی عاجزی وبے 

س کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے بسی کا اظہار بھی ہے اور ہللا کی عظمت و جاللت اور ا

! کا بیان بھی اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی سبحان ہللا

کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر 

بار بار ہر رکعت میں اسے ہی  نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ

 (۱۱٢ص  ۲مسند احمد جلد )پڑھتے رہے حتی کہ صبح ہوگئی۔ 

 
ْيَن  ِِلِ نْھهُر خه َِتَا اَْلَ ٰهٌت َّتْرِْي ِمْن ََتْ ِدِقْْيَ ِصْدقُهُْم ۭ لَهُْم َجن َذا يَْوُم يَْنَفُع الٰصه ُ هه ُ َعِْنُْم َوَرضُ قَاَل اّلٰله ِِلَ الَْفْوُز الَْعِظْْيُ    ِفْْيَآ َابًَدا  ۭ َرِِضَ اّلٰله ْوا َعْنُه ۭ ذه

٠٠١ 

ہللا ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا 

ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہونگی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں ( ۱)

ہللا سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی بھاری  گے ہللا تعاٰلی ان سے راضی اور خوش اور یہ

 کامیابی ہے۔

ضرت ابن عباس رضی ہللا عنہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں، وہ دن ایسا ہوگا ح۱۔۱۱٢

کہ صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی، یعنی مشرکین کی معافی اور مغفرت کی کوئی 

 صورت نہیں ہوگی۔

 
وه  مه ِ ُمِْلُ السَّ ٍء قَِدْيٌر    ّلِلٰه    ٠١١ِت َواَْلَْرِض َوَما ِفْْيِنَّ  ۭ َوُهَو عَٰله ُكِٰ ََشْ

ہلل ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر 

 شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
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 سورة النعام
(۱٦٢۔ تعداد آیات  ٦سورة النعام ۔ سورہ نمبر )   

 
ِحْْيِ        ِبْسمِ  ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  اّلٰله

 شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے واال ہے

 
ْيَن َكَفُرْوا ِبرَ  ِ ِت َوالنُّْوَر ڛ ُُثَّ اَّلَّ لُمه ِت َواَْلَْرَض َوَجَعَل الظُّ وه مه ْي َخلََق السَّ ِ ِ اَّلَّ ْم يَْعِدلُ َالَْحْمُد ّلِلٰه ِ  Ǻْوَن    ّٰبِ

تمام تعریفیں ہللا ہی کے الئق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور 

 اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔( غیر ہللا کو)پھر بھی کافر لوگ ( ۱)نور کو بنایا 

کی ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان  ۱۔۱

یا ہے، اس لئے کہ ظلمات کے روشنی مراد ہے۔ نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع ذکر کیا گ

اسباب بھی بہت سے ہیں اور اس کی قسمیں بھی متعدد ہیں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو 

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ( فتح القدیر)اپنی قسموں میں شامل ہے 

 ہی ہے چار یا پانچ یا متعدد نہیں ہیں اس لئے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔ ایک

 یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ۴۔۱

 
ْوَن    ى ِعْنَدٗه ُُثَّ َانَُْتْ تَْمََتُ َسمًّ ٓ َاَجًَل  ۭ َوَاَجٌل مُّ ْن ِطْْيٍ ُُثَّ قَٰضه ْي َخلََقُُكْ ِمٰ ِ  Ąُهَو اَّلَّ

اور دوسرا معین وقت ( ۴)پھر ایک وقت معین کیا ( ۱)س نے تم کو مٹی سے بنایا وہ ایسا ہے ج

 پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔( ۲)خاص ہللا ہی کے نزدیک ہے 

یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السالم کو، جو تمہاری اصل ہیں اور جن سے تم سب نکلے ہو۔  ۱۔۴

ک اور غذائیں کھاتے ہو، سب زمین اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تم جو خورا

غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کر تخلیق انسانی کا سے پیدا ہوتی ہیں اور انہیں 

 باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی۔

  یعنی موت کا وقت۔ ۴ٰ۔۴

ی اجل سے مراد پیدائش سے یعنی آخرت کا وقت، اس کا علم صرف ہللا ہی کو ہے۔ گویا پہل۲۔۴

وسری اجل مسٰمی ہے۔ مراد انسان کی موت سے لے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے اور د

کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے، جس کے بعد وہ زوال و فنا سے دوچار ہو جائے گی 

 اور ایک دوسری دنیا یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔

وقوع میں جیسا کہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی  یعنی قیامت کے ٤۔۴

میں مل جائیں گے تو کس طرح سے دوبارہ زندہ کیا جاسکے گا؟ ہللا تعاٰلی نے فرمایا جس نے 

 (سورہ یسین) تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی ہللا تمہیں زندہ کرے گا۔

 
ِت  وه مه ُ ِِف السَّ ُبْوَن  َوُهَو اّلٰله َرُُكْ َويَْعََلُ َما تَْكس ِ ُُكْ َوََجْ  Ǽَوِِف اَْلَْرِض  ۭ يَْعََلُ ِْسَّ

اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو 

بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا 

 ۔(۱)ہے 

جس طرح اس کی شان کے الئق اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہللا تعاٰلی خود تو عرش پر ہے،  ۱۔۲

ہے۔ لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ یعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر 
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نہیں۔ البتہ بعض گمراہ فرقے ہللا تعاٰلی کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی ہر 

موجود ہے اور اس آیت سے اپنے اس عقیدے کا اثبات کرتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ جس طرح جگہ 

غلط ہے یہ دلیل بھی صحیح نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کو آسمانوں میں اور 

زمین میں ہللا کہہ کر پکارا جاتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں جس کی حکمرانی ہے اور 

یں جس کو معبود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے وہ ہللا تمہارے پوشیدہ اور آسمانوں اور زمین م

اس کی اور بھی بعض ( فتح القدیر)ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کو جانتا ہے 

توجیہات کی گئی ہیں جنہیں اہل علم تفسیروں میں مالحظہ کر سکتے ہیں ۔ مثال تفسیر طبری و 

 ابن کثیر وغیرہ۔

 
ْم ِاَلَّ ََكنُْوا َعِْنَا ُمْعرِِضْْيَ    َوَما ًتَْ  ِ يهِت َرّٰبِ ْن اه يٍَة ِمٰ ْن اه ْم ِمٰ  Ćِتْْيِ

اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے 

 اعراض ہی کرتے ہیں

 
مْ  ِتْْيِ ا َجاَۗءُِهْ ۭ فََسْوَف ََّيْ بُْوا ِِبلَْحٰقِ لَمَّ ََتْزُِءْوَن    فََقْد َكذَّ ۗـُؤا َما ََكنُْوا ِبٖه يَس ْ ْْۢبه  Ĉَان

انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹالیا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد یہی ان کو خبر 

 ۔(۱)مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے 

وقت انہیں احساس ہوگا کہ  یعنی اس نکتہ چینی اور تکذیب کا وبال انہیں پہنچے گا اس ۱۔٢

 اس کا استھزا نہ کرتے۔ ہم اس کتاب برحق کی تکذیب اور! کاش

 
َُُّكْ َوَاْرَسلْ  ُْم ِِف اَْلَْرِض َما لَْم نَُمكِْٰن ل كَِّٰنه ْن قَْرٍن مَّ َجعَ َالَْم يََرْوا َُكْ َاْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلهِْم ِمٰ ْدَراًرا  ۠ وَّ ْم ٰمِ َماَۗء عَلَْْيِ ْم نَا السَّ ُْم ِبُذنُْوِّبِ ْم فََاْهلَْكِنه َِتِ رِْي ِمْن ََتْ نْھهَر َّتْ لْنَا اَْلَ

َخرِيَْن     Čَوَانَْشْاََن ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ قَْرًَن اه

کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہالک کر چکے ہیں جن کو ہم نے 

نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں  دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت

اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں۔ پھر ہم نے ان کو گناہوں کے سبب ہالک کر ڈاال 

 ۔(۴)اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا ( ۱)

الیکہ یعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہالک کر چکے ہیں درآں ح ۱۔٦

ش حالی اور وسائل رزق کی فروانی وہ طاقتور و قوت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھیں اور خو

میں بھی تم سے بڑھ کر تھیں، تو تمہیں ہالک کرنا ہمارے لئے کیا مشکل ہے؟ اس سے یہ بھی 

معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوش حالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ 

ہت کامیاب و کامران ہے۔ یہ استدارج وامہال کی وہ صورتیں ہیں جو بطور امتحان ہللا تعاٰلی وہ ب

قوموں کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری ترقیاں اور 

 خوش حالیاں انہیں ہللا کے عذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتیں۔ 

 ی قوموں کی طرح آزمائیں۔تاکہ انہیں بھی پچھل ۴۔٦

 
َذآ ِاَلَّ  ا ِاْن هه ْيَن َكَفُرْوٓ ِ ْم لََقاَل اَّلَّ ًبا ِِفْ ِقْرَطاٍس فَلََمُسْوُه ِِبَيِْدُّْيِ لْنَا عَلَْيَك ِكته ِبْْيٌ   َولَْو نَزَّ ـٌر مُّ  Ċ ِْسْ

تھوں اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہا

سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے 

(۱) 

یہ ان کے عناد جحود اور مکابرہ کا اظہار ہے کہ اتنے واضح نوشتہ الٰہی کے باوجود وہ  ۱۔۷

اسے ماننے کے لئے تیار نہ ہونگے اور اسے ایک سحرانہ کرتب قرار دیں گے۔ جیسے قرآن 
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کے دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلو فیہ یعرجون لقالوا مجید 

اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول ( الحجر)انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون 

دیں اور یہ اس پر چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی کہیں گے آنکھیں متوالی ہوگئی ہیں بلکہ ہم پر 

َن السََّما)جادو کر دیا گیا ہے۔ ْرُكْوٌم ـِء َساقِ ۘ  َواِْن یََّرْوا ِكْسفًا مِّ ( 22:۔ الطور54( طًا یَّقُْولُْوا َسَحاٌب مَّ

اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے کہ تہ بہ تہ بادل ہیں۔ یعنی عذاب 

ئی دخل انھیں تسلیم کرنا  ں مشیت الہی کا کوئی نہ کوئی توجیہ کرلیں گے کہ جس می الہی کی کو

 ئنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نہ پڑے حاالنکہ کا

 
َُّقِِضَ اَْلَْمُر ُُثَّ ََل يُْنَظُرْوَن     Ďَوقَالُْوا لَْوََلٓ ُاْنزَِل عَلَْيِه َمَِلٌ  ۭ َولَْو َانَْزلْنَا َملًََك ل

یں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ اور یہ لوگ یوں کہتے ہ

 ۔(۱)بھی بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی 

ہللا تعاٰلی نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے جتنے بھی انبیاء و رسل بھیجے وہ  ۱۔۲

 انسانوں میں 

وم میں اسی کے ایک فرد کو وحی و رسالت سے نواز دیا جاتا تھا۔ یہ اس سے ہی تھے اور ہر ق

لئے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریضہ تبلیغ و دعوت ادا ہی نہیں کر سکتا تھا، مثالً اگر 

فرشتوں کو ہللا تعاٰلی رسول بنا کر بھیجتا تو ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو ہی نہ کر پاتے 

جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حاالت میں  اور دوسرے وہ انسانی

مختلف کیفیات و جذبات کے سمجھنے سے بھی قاصر رہتے۔ ایسی صورت میں ہدایت اور 

رہنمائی کا فریضہ کس طرح انجام دے سکتے تھے۔؟ اس لئے ہللا تعاٰلی کا انسانوں پر ایک بڑا 

ل بنایا۔ چنانچہ ہللا تعاٰلی نے بھی اسے بطور احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو ہی نبی اور رسو

ْن اَْنفُِسِھمْ )احسان ہی قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے  ُ َعلَي اْلُمْؤِمنِْیَن اِْذ بََعَث فِْیِھْم َرُسْواًل مِّ
( لَقَْد َمنَّ ہللٰاٰ

سے ہللا تعاٰلی نے مومنوں پر احسان فرمایا جب کہ انہی کی جانوں میں (( 382:۔ آل عمران1

ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا لیکن پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت و 

استعجاب کا باعث رہی وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا 

چاہیے گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شایان شان نہیں تھی جیسا کہ آج کل کے اہل 

یں۔ تشابھت قلوبھم اہل کفر و شرک رسولوں کی بشریت کا تو انکار بدعت بھی یہی سمجھتے ہ

کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے خاندان حسب نسب ہرچیز سے واقف ہوتے تھے لیکن 

رسالت کا وہ انکار کر تے رہے جبکہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن 

ہ سے رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں بشریت کو رسالت کے منافی سمجھنے کی وج

بہرحال ہللا تعاٰلی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو 

رسول بنا کر بھیجتے یا اس رسول کی تصدیق کے لئے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے جیسا کہ 

نہ التے تو انھیں مہلت دیئے بغیر ہالک یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے اور پھر وہ اس پر ایمان 

 کر دیا جاتا۔

 
ا يَلِْبُسْوَن     ْم مَّ نَا عَلَْْيِ لَـلَبَس ْ ُه َرُجًَل وَّ ََّجَعلْنه ُه َملًََك ل  Ḍَولَْو َجَعلْنه

اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر 

 (۱)و اب کا اشکال کر رہے ہیں ان پر وہی اشکال ہوتا ج

سول بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ یعنی اگر ہم فرشتے ہی کو ر ۱۔٢

فرشتے کی اصل شکل میں تو انھیں نہیں بھیج سکتا تھا، کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوف 

تھا کہ اسے انسانی  زدہ ہونے اور قریب و مانوس ہونے کی بجائے، دور بھاگتے اس لئے ناگزیر
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شکل میں بھیجا جاتا۔ لیکن تمہارے لیڈر پھر یہی اعتراض اور شبہ پیش کرتے کہ یہ تو انسان ہی 

ہے، جو اس وقت بھی وہ رسول کی بشریت کے حوالے پیش کر رہے ہیں تو پھر فرشتے کے 

 بھیجنے کا کیا فائدہ۔

 
ْن قَْبِِلَ فََحاَق  َُتْزِي  ِبُرُسٍل ِمٰ ََتْزُِءْوَن      َولََقِد اس ْ ا ََكنُْوا ِبٖه يَس ْ ُرْوا ِمِْنُْم مَّ يَْن َِسِ ِ     01ِِبَّلَّ

اور واقع آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا ہے۔ پھر جن لوگوں 

 نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگھیرا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔
ْوا ِِف اَْلَرْ  ِبْْيَ     قُْل ِسْْيُ  00ِض ُُثَّ انُْظُرْوا َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة الُْمَكٰذِ

 آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والے کا کیا انجام ہوا۔

 
َة  ۭ ْْحَ ِۭ َكَتَب عَٰله نَْفِسِه الرَّ ٰه ِت َواَْلَْرِض ۭ قُْل ّلٰلِ وه مه ا ِِف السَّ َِٰمْن مَّ ا َانُْفَسهُْم فَهُْم ََل يُْؤِمنُْوَن   قُْل ل ْوٓ ُ ِِ ْيَن َخ ِ َمِة ََل َريَْب ِفْيِه  َۭاَّلَّ  لََيْجَمَعنَُُّكْ ِاٰله يَْوِم الِْقيه

01 

آپ کہئے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے، آپ 

تم ( ۴)ی فرمانا اپنے اوپر الزم فرما لیا ہے کہہ دیجئے سب ہللا ہی کی ملکیت ہے، ہللا نے مہربان

کو ہللا قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو 

 گھاٹے میں ڈاال ہے اور وہ ایمان نہیں الئیں گے۔

جس طرح حدیث میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا جب ہللا تعاٰلی نے مخلوق کو پیدا  ۱۔۱۴

قینا میری رحمت میرے غضب پر غالب ی" ـیا تو عرش پر لکھ دیا اِنَّ َرحَمتِی تَْغلُِب َغَضبِْی فرما

لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہوگی، کافروں کے لئے رب " ہے

سخت غضب ناک ہوگا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقینا عام ہے، جس سے مومن 

اور بد فرماں دار اور نافرمان سب ہی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہللا تعاٰلی کسی  اور کافر نیک

شخص کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت کا یہ اہتمام 

صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے وہاں ہللا کی صفت عدل کا کامل 

اہل ایمان و امان رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر و فسق  ظہور ہوگا، جس کے نتیجے میں

َوَرْحَمتِْي )جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی لئے قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

ٰكوةَ َوالَِّذْیَن ھُْم بِٰاٰیتِ  ۘ  َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء  ۔ 7( نَا یُْؤِمنُْوَن فََساَْكتُبُھَا لِلَِّذْیَن یَتَّقُْوَن َویُْؤتُْوَن الزَّ

اور میری رحمت تمام اشیا پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور ( 358:االعراف

 لکھوں گا جو ہللا سے ڈرتے ہیں اور زکوة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان التے ہیں۔

 
ِمْيُع الْ  َاِر ۭ َوُهَو السَّ َّْيِل َوالِنَّ  01َعِلْْيُ    َوََلٗ َما َسَكَن ِِف ال

اور ہللا ہی کی ملک ہیں وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں اور وہی بڑا سننے واال 

 بڑا جاننے واال ہے۔

 
ٓ ُاِمرْ  ْ ِت َواَْلَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوََل يُْطَعُم ۭ قُْل ِاّٰنِ وه مه ُذ َوِليًّا فَاِطِر السَّ ِ ِ َاَّتَّ َل َمْن َاْسََلَ َوََل تَُكْونَنَّ ِمَن الُْمّْشِِكْْيَ    ُت َاْن قُْل َاغَْْيَ اّلٰله  01اَُكْوَن َاوَّ

آپ کہئے کہ کیا ہللا کے سوا، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے واال ہے جو کہ کھانے کو 

آپ فرما دیجئے کہ ( ۱)دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے نہیں دیتا اور کسی کو معبود قرار دوں 

یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسالم قبول کروں اور تو مشرکین میں سے ہرگز  مجھ کو

 نہ ہونا۔

ولی سے مراد یہاں معبود ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے ورنہ دوست بنانا تو جائز  ۱۔۱٤

 ہے۔
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ْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْْيٍ    ٓ َاَخاُف ِاْن َعَصيُْت َرِٰبِ ْ  01قُْل ِاّٰنِ

کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا آپ کہہ دیجئے 

 ۔(۱)ہوں 

یعنی اگر میں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے ہللا کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود  ۱۔۱٢

 بنا لیا تو میں بھی ہللا کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا۔

 
ٍذ فََقْد 
ِٕ
ْف َعْنُه يَْوَمى ُّّْصَ ِِلَ الَْفْوُز الُْمِبْْيُ    َمْن ي  01َرِْحَٗه  ۭ َوذه

جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر ہللا نے بڑا رحم کیا اور یہ صریح 

 کامیابی ہے۔

جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ' س طرح دوسرے مقام پر فرمایا ج ۱۔۱٦

سے بچ جانے اور نفع حاصل کر لینے کا نام ہے۔ جنت کامیاب ہوگیا اس لئے کامیابی، خسارے 

 سے بڑھ کر نفع کیا ہوگا؟

 
ٍء قَ  ْْيٍ فَهَُو عَٰله ُكِٰ ََشْ َّْمَسْسَك ِِبَ ٓ ِاَلَّ ُهَو ۭ َوِاْن ي ٍ فَََل ََكِشَف ََلٗ ُ ِبُْضٰ َّْمَسْسَك اّلٰله  01ِديٌْر   َوِاْن ي

تو اس کا دور کرنے واال سوائے ہللا تعاٰلی کے اور اگر تجھ کو ہللا تعاٰلی کوئی تکلیف پہنچائے 

اور کوئی نہیں۔ اور اگر تجھ کو ہللا تعاٰلی کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہرچیز پر پوری قدرت رکھنے 

 ۔(۱)واال ہے 

یعنی نفع و ضرر کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے واال صرف ہللا ہے اور  ۱۔۱۷

کو اس طرح  رنے واال نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس مضموناس کے حکم و قضا کو کوئی رد ک

صحیح )بیان کیا گیا ہے اللھم ال مانع لما اعطیت وال معطی لما منعت وال ینفع ذا الجد منک الجد 

جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے واال نہیں اور جس سے تو روک لے تو اس ( بخاری، مسلم 

یثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں کو کوئی دینے واال نہیں اور کسی صاحب ح

 نبی صلی ہللا علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھاکرتے تھے۔' پہنچا سکتی 

 
ِبْْيُ    َٰ  01َوُهَو الَْقاِهُر فَْوَق ِعَباِدٖه  ۭ َوُهَو الَْحِكْْيُ الْ

حکمت واال اور پوری  اور وہی بڑی( ۱)اور وہی ہللا اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے 

 خبر رکھنے واال ہے۔

یں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے یعنی تمام گردن ۱۔۱۲

بےبس ہیں، وہ ہرچیز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی مطیع ہے وہ اپنے ہر کام میں حکیم 

ن و عطا کا کون مستحق ہے اور ہرچیز سے باخبر ہے، پس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسا

 ہے اور کون غیر مستحق۔

 
نُ  َذا الُْقْراه ُ  ڐ َشهِْيدٌۢ بَيِْنْ َوبَيْنَُُكْ  َۣوُاْوِ َ ِاَلَّ هه ٍء اَْكََبُ َشهَاَدًة  ۭ قُِل اّلٰله ِ قُْل َايُّ ََشْ نَُُّكْ لَتَْشهَُدْوَن َانَّ َمَع اّلٰله

ِٕ
ََ  ۭ َاى نِْذَرُُكْ ِبٖه َوَمْنْۢ بَلَ ٓ  َِلُ ي ۭ قُْل َلَّ ِلهًَة ُاْخره اه

ا تُّْشُِكْوَن      مَّ ٌء ٰمِ َِّنْ بَرِْيۗ ِان اِحٌد وَّ ٌ وَّ ََّما ُهَو ِاَله  ۘ 01َاْشهَُد ۚ قُْل ِان

آپ کہیئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لئے کون ہے، آپ کہیئے کہ میرے اور 

ور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اور میرے پاس یہ قرآن بط( ۱)تمہارے درمیان ہللا گواہ ہے 

کیا تم ( ۴)اس قرآن کے ذریعہ سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں 

سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ ہللا تعاٰلی کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 276 

د ہے اور بیشک میں تمہارے تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبو

 شرک سے بیزار ہوں۔

ہی اپنی واحدنیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی یعنی ہللا  ۱۔۱٢

 گواہ نہیں۔

سچا مطیع رسول  ربیع بن انس کہتے ہیں اب جس کے پاس بھی قرآن پہنچ جائے اگر وہ ۴۔۱٢

ہللا کی طرف اسی طرح بالئے جس طرح  ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور اسطرح ڈرائے جس طرح آپ نے 

 (ابن کثیر)لوگوں کو ڈرایا 

 
ا َانُْفسَ  ْوٓ ُ ِِ يَْن َخ ِ َب يَْعرِفُْونَٗه مََكَ يَْعرِفُْوَن َابْنَاَۗءُِهْ ۘ َاَّلَّ ُُم اْلِكته تَيِْنه ْيَن اه ِ    11هُْم فَهُْم ََل يُْؤِمنُْوَن    َاَّلَّ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو 

 ۔(۱)پہچانتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈاال ہے سو وہ ایمان نہیں الئیں گے 

ہیں یعنی اہل کتاب آپ کو اپنے  یعرفونہ میں ضمیر کا مرجع رسل ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ۱۔۴۰

نکہ آپ کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئیں تھیں اور ان بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں کیو

صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔ اس لئے اب ان میں سے ایمان نہ النے 

ہے ہیں۔ فان کنت ال والے سخت خسارے میں ہیں کیونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر ر

تدری فتلک مصیبۃ وان کنت تدری فالمصیبۃ اعظم اگر تجھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگرچہ 

 مصیبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو پھر زیادہ بڑی مصیبت ہے۔

 
َّٗه ََل يُْفِلحُ  يهِتٖه  ۭ ِان َب ِِبه ِ َكِذًِب َاْو َكذَّ ي عََٰل اّلٰله ِن افََْته ِلُمْوَن     َوَمْن َاْظََلُ ِممَّ  10الٰظه

اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو ہللا تعاٰلی پر جھوٹ بہتان باندھے یا ہللا کی آیات کو 

 ۔(۴)ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی ( ۱)جھوٹا بتالئے 

سب ( یعنی نبوت کا جھوٹا دعوا کرنے واال)یعنی جس طرح ہللا پر جھوٹ گھڑنے واال  ۱۔۴۱

کے سچے رسول کی ظالم ہے، اس طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو ہللا کی آیات اور اس سے بڑا 

تکذیب کرے۔ جھوٹے دعوے نبوت پر اتنی سخت وعید کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں 

نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیئے ہیں اور یوں یقینا نبی کی پیش گوئی کی تیس 

ک کا دعوٰی ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ گزستہ صدی میں بھی قادیاں کے جھوٹے دجال ہونگے۔ ہر ای

ایک شخص نے نبوت کا دعوا کیا اور آج اس کے پیروکار اس لئے سچا نبی اور بعض مسیح 

معبود مانتے ہیں کہ اسے ایک قلیل تعداد نبی مانتی ہے۔ حاالنکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو 

 ہیں بن سکتا۔ صداقت کے لئے تو قرآن و حدیث سچا مان لینا، اس کی سچائی کی دلیل ن

 کے واضح دالئل کی ضرورت ہے۔

کامیاب ہوگا اور نہ ہی تکذیب ( جھوٹ گھڑنے واال)جب یہ دونوں ہی ظالم ہیں تو نہ  ۴۔۴۱

 کرلے۔اس لئے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے انجام پر اچھی طرح غور ( جھٹالنے واال)

 
ْيًعا ُِهْ ََجِ ُّشُ ْوَن      َويَْوَم ََنْ ْيَن ُكْنَُتْ تَْزُُعُ ِ ََكُۗؤُُكُ اَّلَّ ُكْوٓا َاْيَن ُْشَ ْيَن َاْْشَ ِ  11ُُثَّ نَُقْوُل ِلَّلَّ

وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خالئق کو جمع کریں گے، پھر ہم 

کہاں  مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا، جن کے معبود ہونے کا تم دعوٰی کرتے تھے

 گئے۔

 
ِٰنَا َما ُكنَّا ُمّْشِِكْْيَ    ِ َرب ٓ َاْن قَالُْوا َواّلٰله  11ُُثَّ لَْم تَُكْن ِفْتنََُتُْم ِاَلَّ
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پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم ہللا کی 

 ۔(۱)اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے 

 نی حجت اور ایک معنی معذرت کے کئے گئے ہیں، باآلخر یہ حجت یافتنہ کے ایک مع ۱۔۴۲

معذرت پیش کر کے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ 

اور امام ابن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں۔ ثم لم یکن قیلھم عند فتنتنا ایاھم اعتذارا مما 

ہم انھیں سوال کی بھٹی میں جھونکیں گے تو دنیا میں جو انہوں  جب)سلف منھم من الشرک باہلل۔ 

نے شرک کیا، اس کی معذرت کے لئے یہ کہے بغیر ان کے لئے کوئی چارا نہ ہوگا کہ ہم تو 

یہاں یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے ( مشرک ہی نہ تھے

ئیں گی پھر یہ انکار کس طرح کریں گے؟ اس کا جواب اور زبانوں پر تو مہریں لگا دی جا

حضرت ابن عباس رضی ہللا تعاٰلی عنہ نے یہ دیا ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل توحید 

مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کر کے اپنے شرک کرنے سے انکار کر دیں 

اور ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ انہوں نے کیا  گے۔ تب ہللا تعاٰلی ان کے مونہوں پر مہر لگادے گا

ابن )ہوگا اس کی گواہی دیں گے اور یہ ہللا سے کوئی بات چھپانے پر قادر نہ ہو سکیں گے 

 (کثیر

 
ْوَن     ا ََكنُْوا يَْفََتُ ٓ َانُْفِسهِْم َوَضلَّ َعِْنُْم مَّ  11ُانُْظْر َكْيَف َكَذبُْوا عَٰله

جھوٹ بوال اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح 

 ۔(۱)تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہوگئے 

لیکن وہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس  ۱۔۴٤

ر کرتا ہے اسی طرح ان کے معبودان باطل بھی، جن کو ہللا کا شریک اپنا حمائتی و مددگار او

قت واضح ہوگی، لیکن وہاں سفارشی سمجھتے تھے، غائب ہونگے اور وہاں ان پر شرکا کی حقی

 اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

 
ْم َوْقرً  َذاِِنِ ٓ اه َّْفَقهُْوُه َوِِفْ ْم اَِكنًَّة َاْن ي َتِمُع ِالَْيَك ۚ َوَجَعلْنَا عَٰله قُلُْوِّبِ َّس ْ ْن ي يٍَة َلَّ يُْؤِمنُْوا ِّبَا  ۭا ۭ َوِاْن َوِمِْنُْم مَّ ا جه يََّرْوا ُكَّ اه يَْن َكَفُرْوٓ ِ ِاَذا َجاُۗءْوَك َُيَاِدلُْونََك يَُقْوُل اَّلَّ

ِلْْيَ    ٓ َاَساِطْْيُ اَْلَوَّ َذآ ِاَلَّ  11ِاْن هه

اور ہم نے ان کے دلوں پر ( ۱)اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں 

ھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے پردہ ڈال رک

اور اگر وہ لوگ تمام دالئل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ الئیں، یہاں تک کہ جب ( ۴)

یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں یوں 

 (۲)بھی نہیں صرف بےسند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آرہی ہیں  کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ

یعنی مشرکین آپ کے پاس آکر قرآن تو سنتے ہیں لیکن چونکہ مقصد طلب ہدایت نہیں،  ۱۔۴٢

 اس لئے بےفائدہ ہے۔

عالوہ ازیں مجازاة علی کفرھم ان کے کفر کے نتیجے میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے  ۴۔۴٢

ے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سمجھنپردے ڈال دیئے ہیں 

 سے قاصر اور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہیں۔

اب وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں،  ۲۔۴٢

نا بڑھ گیا ہے کہ تب بھی ایمان النے کی توفیق سے محروم رہیں گے اور ان کا عناد و جحود ات

 وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بےسند کہانیاں کہتے ہیں۔

 
ٓ َانُْفَسهُْم َوَما يَْشُعُرْوَن    ِْلُكْوَن ِاَلَّ  11َوُِهْ يَِْنَْوَن َعْنُه َويَنْــــ ـْوَن َعْنُه ۚ َوِاْن ُّيُّ
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ر رہتے ہیں اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دو

 ۔(۴)اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے ( ۱)

یعنی عام لوگوں کو آپ سے اور قرآن سے روکتے ہیں تاکہ وہ ایمان نہ الئیں اور خود  ۱۔۴٦

 بھی دور دور رہتے ہیں۔

مبر صلی ہللا نا، اس سے ہمارا یا ہمارے پیغلیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہ ۴۔۴٦

علیہ وسلم کا کیا بگڑے گا؟ اس طرح کے کام کر کے وہ خود ہی بےشعوری میں اپنی ہالکت کا 

 سامان کر رہے ہیں۔

 
ِٰنَا َونَُكْوَن ِمَن  يهِت َرب َب ِِبه ٓي ِاْذ ُوِقُفْوا عََٰل النَّاِر فََقالُْوا يهلَْيتَنَا نَُردُّ َوََل نَُكٰذِ  11 الُْمْؤِمِنْْيَ  َولَْو تَره

تو کہیں گے ہائے کیا ( ۱)اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب دوزخ کے پاس کھڑے کئے جائیں 

اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیئے جائیں اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات 

 (۴)کو جھوٹا نہ بتالئیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہوجائیں 

تو آپ کو ہولناک منظر نظر آئے ' ہے تقدیری عبارت یوں ہوگی  یہاں لَْو کا جواب محذوف ۱۔۴۷

 ا۔گ

لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل  ۴۔۴۷

کرسکیں۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ مثال ربنا اخرجنا منھا 

سے اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم ( المومنون)اخسوا فیہا وال تکلمون فان عدنا فانا ظلمون قال 

ئے گا اسی میں ذلیل  نکال لے اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقینا ظالم ہیں ہللا تعاٰلی فرما

( نَّا ُمْوقِنُْونَ َربَّنَآ اَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصالًِحا اِ )و خوار پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو 

اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا پس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے ( 34:۔ السجدہ14

 تاکہ ہم نیک عمل کریں اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔

 
ْوا لََعاُدْوا ِلَما ُِنُْوا َعْنُه وَ  ُفْوَن ِمْن قَْبُل ۭ َولَْو ُردُّ ا ََكنُْوا ُُيْ ِذبُْوَن   بَْل بََدا لَهُْم مَّ ُْم لَكه  11ِاِنَّ

ہے اور اگر یہ ( ۱)بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی 

لوگ پھر واپس بھیج دیئے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا 

 (۴)اور یقیناً یہ بالکل جھو ٹے ہیں 

کے لیے آتا ہے۔ اس کے کئی مفہوم ( ہلی بات سے گریز کرنےیعنی پ)بَْل جو إِْضَراب  ۱۔۴۲

ان کے لئے وہ کفر اور عناد و تکذیب ظاہر ہوجائے گی، جو اس سے ( ۱)کئے گئے ہیں بیان 

قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے۔ یعنی جس کا انکار کرتے تھے، جیسے وہاں بھی کہیں 

یارسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم اور قرآن کی ( ۴)ہم تو مشرک ہی نہ تھے )گے ما کنا مشرکین 

جو ان کے دلوں میں تھا۔ لیکن پیروکاروں سے چھپاتے تھے۔ وہاں ظاہر ہوجائے صداقت کا علم 

کا نفاق وہاں ظاہر ہوجائے گا جسے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے  یا منافقین( ۲)گا 

 ۔ (تفسیر ابن کثیر)

یں آنے کی خواہش ایمان النے کے لئے نہیں، صرف عذاب سے بچنے یعنی دوبارہ دنیا م ۴۔۴۲

کے لئے ہے، جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہوجائے گا اور جس کا وہ معائنہ کرلیں گے ورنہ 

اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیئے جائیں تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے 

 ہیں۔

 
ُن ِبَمْبُعْوِثْْيَ    َوقَالُْوٓا ِاْن ِِهَ ِاَلَّ حَ  نَْيا َوَما ََنْ  11يَاتُنَا الُّ
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اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کئے جائیں گے 

(۱) 

کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے ( مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے)یہ بعث بعد الموت  ۱۔۴٢

کی سب سے بڑی وجہ ہے ورنہ  صل ان کے کفر و عصیاناور اس حقیقت سے انکار ہی درا

اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صداقت راسخ ہوجائے تو کفر و 

 جرم کے راستے سے فوراً تائب ہوجائے۔

 
َذا ِِبلَْحٰقِ ۭ قَالُْوا بَٰله  ْم  ۭقَاَل َالَيَْس هه ِ ٓي ِاْذ ُوِقُفْوا عَٰله َرّٰبِ ِٰنَا  ۭقَاَل فَُذْوقُوا الَْعَذاَب ِبَما ُكْنَُتْ تَْكُفُرْوَن    َولَْو تَره    11َوَرب

اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے۔ ہللا فرمائے 

گا کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بیشک قسم اپنے رب کی۔ ہللا تعاٰلی فرمائے گا تو اب 

 ۔(۱)عوض عذاب چکھو  اپنے کفر کے

بعد تو وہ اعتراف کرلیں گے کہ آخرت کی زندگی یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے  ۱۔۲۰

واقعی برحق ہے۔ لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہللا تعاٰلی ان سے فرمائے 

 گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔

 
يْ  ِ َ اَّلَّ ِِ ْطنَا قَْد َخ تَنَا عَٰله َما فَرَّ َ ِْ َ اعَُة بَْغَتًة قَالُْوا ُيه ِ ۭ َحِٰته ِاَذا َجاَۗءَْتُُم السَّ بُْوا ِبِلَقاِۗء اّلٰله ِملُْوَن َاْوَزاَرُِهْ عَٰله ُظهُْوِرِِهْ ۭ َاََل َساَۗء َما َن َكذَّ ِفْْيَا    َوُِهْ َُيْ

 10يَِزُرْوَن    

کی، یہاں تک کہ ( جھٹالنا)نے ہللا سے ملنے کی تکذیب بیشک خسارے میں پڑے وہ لوگ جس 

جب وہ معین وقت ان پر دفعتًا آپہنچے گا، کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس 

کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر الدے ہونگے، 

 (۱)یں گے خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ شے جس کو وہ الد

اور نامرادی سے دو چار ہوں گے ہللا کی مالقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے  ۱۔۲۱

اپنی کوتاہیوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر الدے ہوں گے 

ْطنَا فِْیھَا میں ضمیراَلسَّاَعۃُ کی طرف راجع ہ ے یعنی آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فَرَّ

ْفقَۃُ  کی ( سودا)قیامت کی تیاری اور تصدیق کے معاملے میں جو کوتاہی ہم سے ہوئی یا اَلصَّ

طرف راجع ہے جو اگرچہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن سیاق اس پر داللت کناں ہے اس 

لئے کہ نقصان سودے میں ہی ہوتا ہے اور مراد اس سودے سے وہ ہے جو ایمان کے بدلے کفر 

کر انہوں نے کیا یعنی یہ سودا کر کے ہم نے سخت کوتاہی کی یا حیاة کی طرف راجع ہے خرید 

فتح )یعنی ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کرکے جو کوتاہیاں کیں۔ 

 (القدیر

 
ِخَرُة َخْْيٌ  اُر اَْله لَهٌْو ۭ َولَِلَّ نَْيآ ِاَلَّ لَِعٌب وَّ وُة الُّ يَْن يَتَُّقْوَن ۭ َافَََل تَْعِقلُْوَن   َوَما الَْحيه ِ َِّٰلَّ  11ل

اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو لعب کے اور دار آخرت متقیوں کے لئے بہتر 

 ہے، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں۔

 
بُْونَكَ  ُْم ََل يَُكٰذِ ْي يَُقْولُْوَن فَِاِنَّ ِ َّٗه لََيْحُزنَُك اَّلَّ َحُدْوَن    قَْد نَْعََلُ ِان ِ ََيْ يهِت اّلٰله ِلِمْْيَ ِِبه  11َولهِكنَّ الٰظه

ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں 

 ۔(۱)کہتے لیکن یہ ظالم تو ہللا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں 

کی وجہ سے جو غم و مالل  نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب ۱۔۲۲

کے لئے فرمایا جا رہا ہے کی یہ تکذیب آپ کی نہیں۔ پہنچتا اس کے ازالے اور آپ کی تسلی 
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اصل یہ آیات اٰلہی کی تکذیب ہے اور یہ ظلم ہے۔ جس کا ( آپ کو وہ صادق و امین مانتے ہیں)

ے ایک بار رسول وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل ن

ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی ہللا علیہ وسلم ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے 

کر آئے ہو اس کو جھٹالتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ترمذی کی یہ روایت اگرچہ سندا 

بی ضعیف ہے لیکن دوسری صحیح روایات سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار مکہ ن

صلی ہللا علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صداقت کے قائل تھے لیکن اس کے باوجود وہ آپ 

کی رسالت پر ایمان النے سے گریزاں رہے آج بھی جو لوگ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے حسن 

اخالق رفعت کردار اور امانت و صداقت کو تو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں اور اس 

احت و بالغت کے دریا بہاتے ہیں لیکن اتباع رسول صلی ہللا علیہ وسلم میں وہ موضوع پر فص

انقباض محسوس کرتےآپ کی بات کے مقابلے میں فقہ وقیاس اور اقوال ائمہ کو ترجیح دیتے 

 ہیں انھیں سوچنا چاہئیے کہ یہ کس کا کردار ہے جسے انہوں نے اپنایا ہوا ہے؟

 
نْ  بَْت ُرُسٌل ِمٰ ِ  ۚ وَ  َولََقْد ُكٰذِ ِت اّلٰله مه َل ِلَُكِ ََن   ۚ َوََل ُمَبٰدِ بُْوا َوُاْوُذْوا َحِٰته َاتههىُْم نَّْصُ ْوا عَٰله َما ُكٰذِ ََّبِاى الُْمْرَسِلْْيَ  قَْبِِلَ فََصََبُ  11لََقْد َجاَۗءَك ِمْن ن

اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جاچکی ہے سو انہوں 

ے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ن

اور آپ کے پاس ( ۴)اور ہللا کی باتوں کا کوئی بدلنے واال نہیں ( ۴)ہماری امداد ان کو پہنچی 

 ۔(۲)بعض پیغمبروں کی بعض خبریں پہنچ چکی ہیں 

لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہال واقع نہیں ہے کہ  نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی مزید تسلی کے ۱۔۲٤

پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے  کافر ہللا کے

ہیں جن کی تکذیب کی جاتی رہی ہے پس آپ بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور 

ری مدد آجائے، جس طرح پہلے حوصلے سے کام لیں، حٰتی کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہما

رسولوں کی ہم نے مدد کی اور ہم اپنے وعدے کے خالف نہیں کرتے۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے 

یقینا ہم اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی مدد کریں گے ( المومن)انا لننصر رسلنا والذین امنوا 

ُ اَلَْغلِبَنَّ اَنَا َوُرُسلِيْ ) ہللا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے ( 43:ۃ۔ المجادل54( َكتََب ہللٰاٰ

 (الصافات)رسول غالب رہیں گے وغیرھا من االیات 

بلکہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ آپ کافروں پر غالب و منصور رہیں گے۔ چنانچہ  ۴۔۲٤

 ایسا ہی ہوا۔

انھیں ایذائیں پہنچائیں جن سے واضح ہے کہ ابتدا میں گو ان کی قوموں نے انھیں جھٹالیا،  ۲۔۲٤

لیکن باآلخر ہللا کی نصرت سے کامیابی و کامرانی اور ان کے لئے عرصہ حیات تنگ کر دیا 

 اور نجات ابدی انہی کا مقدر بنی۔

 
َتَطْعَت َاْن تَبْتَِغَي نََفقًا ِِف اَْلَْرِض َاْو ُسلًَّما ِِف ا ي فَََل تَُكْونَنَّ َوِاْن ََكَن َكَُبَ عَلَْيَك ِاْعَراُضهُْم فَِاِن اس ْ ُ لََجَمَعهُْم عََٰل الْهُده يٍَة  ۭ َولَْو َشاَۗء اّلٰله َماِۗء فَتَْاِتَْيُْم ِِبه لسَّ

هِِلْْيَ    11ِمَن الْجه

اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ 

ی معجزہ لے آؤ تو اور اگر ہللا کو منظور ہو تو یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو اور پھر کوئ

 ۔(۴)سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جایئے ( ۱)ان سب کو جمع کر دینا 

جو گرانی اور مشقت ( جھٹالنا)نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو معاندین و کافرین کی تکذیب  ۱۔۲٢

اٰلی کی مشیت اور تقدیر سے ہوتی تھی، اسی کے حوالے سے ہللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ یہ ہللا تع

غیر آپ ان کو قبول اسالم پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ حٰتی کہ اگر ہونا ہی تھا اور ہللا کے حکم کے ب

آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو ال کر دکھائیں، اول 
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رض آپ ایسا کر بھی دکھائیں تو بھی یہ تو ایسا کرنا آپ کے لئے ایسا کرنا محال ہے اور اگر بالف

ایمان نہیں الئیں گے۔ کیونکہ ان کا ایمان نہ النا ہللا کی حکمت و مشیت کے تحت ہے جس کا 

مکمل احاطہ انسانی عقل و فہم نہیں کرسکتے البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ ہللا 

ورنہ ہللا تعاٰلی کے لیے تمام انسانوں تعاٰلی انھیں اختیار و ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے 

کو ہدایت کے ایک راستے پر لگا دینا مشکل کام نہ تھا اس کے لیے لفظ کن سے پلک جھپکتے 

 میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ 

یعنی آپ ان کے کفر پر زیادہ حسرت و افسوس نہ کریں کیونکہ اس کا تعلق ہللا تعاٰلی کی  ۴۔۲٢

ے ہللا ہی کے سپرد کر دیں، وہی اس کی حکمت و مصلحت مشیت و تقدیر سے ہے اس لئے اس

 کو بہتر سمجھتا ہے۔

 
ُ ُُثَّ ِالَْيِه يُْرَجُعْوَن   يَْن يَْسَمُعْوَن  ۭ َوالَْمْوٰته يَْبَعُُثُُم اّلٰله ِ َتِجْيُب اَّلَّ ََّما يَس ْ    11ِان

ٹھائے گا پھر اور مردوں کو ہللا زندہ کر کے ا( ۱)وہ ہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں 

 (۱)سب ہللا ہی کی طرف الئے جائیں گے 

ان کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردوں کی ہوتی ہے۔ جس طرح وہ سننے اور  ۱۔۲٦

اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہیں یہ بھی چونکہ اپنی عقل فہم سے حق کو سمجھنے کا 

 کام نہیں لیتے اس لئے یہ بھی مردہ ہیں۔

 
ُِهْ َوقَالُْوا لَوْ  لهِكنَّ اَْكََثَ يًَة وَّ ََُّنَِٰل اه  َاْن ي

ٓ َ قَاِدٌر عَٰله ِٰٖه  ۭ قُْل ِانَّ اّلٰله ب ْن رَّ يٌَة ِمٰ  11 ََل يَْعلَُمْوَن   ََل نُٰزَِل عَلَْيِه اه

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے 

( ۱)عاٰلی کو بیشک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے آپ فرما دیجئے کہ ہللا ت

 ۔(۴)لیکن ان میں اکثر بےخبر ہیں 

یعنی ایسا معجزہ، جو ان کو ایمان النے پر مجبور کر دے، جیسے ان کی آنکھوں کے  ۱۔۲۷

گیا۔ سامنے فرشتہ اترے، یا پہاڑ ان پر اٹھا کر بلند کر دیا جائے، جس طرح بنی اسرئیل پر کیا 

نے ایسا اس لئے نہیں کیا کہ پھر انسانوں  ہللا تعاٰلی تو یقینا ایسا کر سکتا ہے لیکن اس: فرمایا 

کے امتحان کا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ عالوہ ازیں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھالیا جاتا 

دے دی جاتی یوں اور پھر بھی وہ ایمان نہ التے تو پھر فورا انھیں اسی دنیا ہی میں سخت سزا 

 گویا ہللا کی اس حکمت میں بھی انہی کا دنیاوی فائدہ ہے۔

 جو ہللا کے حکم و مشیت کی حکمت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ۴۔۲۷

 
ْطنَا ِِف الْ  ٓ ُاَمٌم َاْمثَالُُُكْ َۭما فَرَّ نَاَحْيِه ِاَلَّ َِّطْْيُ ِِبَ ٍ ي

ِٕ
ِٕى ۗ ٍَّة ِِف اَْلَْرِض َوََل طه ْوَن   كِ َوَما ِمْن َداۗب َّشُ ْم ُُيْ ِ ٍء ُُثَّ ِاٰله َرّٰبِ ِب ِمْن ََشْ  11ته

اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے 

دونوں بازؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں 

پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے ( ۴)چھوڑی  ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں( ۱)

 ۔(۲)جائیں گے 

یعنی انھیں بھی ہللا نے اسی طرح پیدا فرمایا جس طرح تمہیں پیدا کیا، اسی طرح انھیں  ۱۔۲۲

روزی دیتا ہے جس طرح تمہیں دیتا ہے اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت و علم کے 

 تحت داخل ہیں۔

مراد لوح محفوظ ہے۔ یعنی وہاں ہرچیز درج ہے یا مراد قرآن ہے جس  کتاب دفتر سے ۴۔۲۲

میں اجماالً یا تفصیالً دین کے ہر معاملے پر روشنی ڈالی گئی ہے، جیسے دوسرے مقام پر 

بُْشٰرى لِْلُمْسلِِمیْ ۘ  )فرمایا  َرْحَمةً وَّ ھًُدى وَّ ْلنَا َعلَْیَك اْلِكٰتَب تِْبیَانًا لُِّكلِّ َشْيٍء وَّ ہم ( )48:۔ النحل38( نَ َونَزَّ
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۔ یہاں پر سیاق کے لحاظ سے پہال (نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہرچیز کا بیان ہے

 معنی اقرب ہے۔ 

یعنی تمام مذکورہ گروہ اکٹھے کئے جائیں گے۔ اس سے علماء کے ایک گروہ نے استدالل  ۲۔۲۲

ا حساب کتاب لیا جائے گا، کیا ہے، جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کر کے ان ک( ثبوت)

بھی زندہ کرکے ان کا حساب کتاب بھی ہوگا، جس طرح جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو 

ایک حدیث میں بھی نبی نے فرمایا، کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر 

صحیح مسلم )ا۔کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گ

بعض علماء نے حشر سے مراد صرف موت لی ہے یعنی سب کو موت آئے گی اور بعض ( 

علماء نے کہا ہے کہ یہاں حشر سے مراد کفار کا حشر ہے اور درمیان میں مزید جو باتیں آئی 

ہیں وہ جملہ معترضہ کے طور پر ہیں اور حدیث مذکور جس میں بکری سے بدلہ لیے جانے کا 

طور تمثیل ہے جس سے مقصد قیامت کے حساب و کتاب کی اہمیت و عظمت کو ذکر ہے ب

واضح کرنا ہے یا یہ کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے 

وغیرو اس ( فتح القدیر) مظلوم کو بدلہ دال دیا جائے گا پھر دونوں معدوم کر دئیے جائیں گے۔

 وتی ہے۔کی تائید بعض احادیث سے بھی ہ

 
عَ  ََّشْا ََيْ ُ يُْضِلِْلُ  َۭوَمْن ي ََّشِا اّلٰله ِت  َۭمْن ي لُمه بُُْكٌ ِِف الظُّ يهتِنَا ُُص  وَّ بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ ِ َتِقْْيٍ  َواَّلَّ س ْ اٍط مُّ  11ِْلُ عَٰله ِِصَ

اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے 

 ۔(۱)ہے ہیں ہللا جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے گونگے ہو ر

اٰلہی کو جھٹالنے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں اور اپنی زبانوں آیات  ۱۔۲٢

سے حق بات بولتے نہیں، اس لئے وہ ایسے ہی ہیں جیسے گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، عالوہ 

ھرے ہوئے ہیں۔ اس لئے انھیں کوئی چیز نظر ازیں یہ کفر اور ضاللت کی تاریکیوں میں بھی گ

نہیں آتی جس سے ان کی اصالح ہو سکے۔ پس ان کے حواس گویا مسلوب ہوگئے جن سے کسی 

حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے پھر فرمایا تمام اختیارات ہللا کے ہاتھ میں ہیں وہ جسے چاہے 

س کا یہ فیصلہ یوں ہی الل ٹپ نہیں گمراہ کردے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے لیکن ا

ہو جاتا بلکہ عدل وانصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے گمراہ اسی کو کرتا ہے جو خود 

گمراہی میں پھنسا ہوتا ہے اس سے نکلنے کی وہ سعی کرتا ہے نہ نکلنے کو وہ پسند ہی کرتا 

 حاشیہکا  ۴٦ہے مزید دیکھئے سورہ بقرہ آیت 

 
ِدِقْْيَ    قُْل َاَرَءيَْتُُكْ  ِ تَْدُعْوَن ۚ ِاْن ُكْنَُتْ صه اعَُة َاغَْْيَ اّلٰله ِ َاْو َاتَْتُُكُ السَّ  11ِاْن َاتهىُُكْ عََذاُب اّلٰله

آپ کہئے کہ اپنا حال تو بتالؤ کہ اگر تم پر ہللا کا کوئی عذاب آپڑے یا تم پر قیامت ہی آپہنچے تو 

 سچے ہو۔ کیا ہللا کے سوا کسی اور کو پکارو گے۔ اگر تم

 
ُه تَْدُعْوَن فَيَْكِشُف َما تَْدُعْوَن ِالَْيِه ِاْن َشاَۗء َوتَنَْسْوَن َما تُّْشُِكْوَن       10بَْل ِاَّيَّ

بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لئے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی 

 (۱)دے اور جن کو شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے 

مجھے بتالؤ یا )ے معنی اخبرونی اََرَءْیتَُکْم میں کاف اور میم خطاب کے لیے ہے اس ک ۱۔٤۱

دیکھئے سورةء )کے ہیں۔ اس مضمون کو بھی قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے ( خبر دو

ل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید انسانی فطرت کی آواز ہے۔ انسان ماحو( کا حاشیہ ٢٦۱بقرہ آیت 

ے اور غیر ہللا کو اپنا حاجت روا و یا آباؤ اجداد کی مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتال رہتا ہ

مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے۔ نذر نیاز بھی انھی کے نام نکالتا ہے لیکن جب کسی مصیبت سے 
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 دو چار ہوتا ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آجاتی ہے اور بے اختیار

پھر اسی ذات کو پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہیئے۔ کاش لوگ اسی فطرت پر قائم رہیں کہ نجات 

 اخروی تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت یعنی توحید کے اختیار کرنے میں ہی ہے۔

 
اِۗء  َّ ُْم ِِبلَْبْاَساِۗء َوالْضَّ ْن قَْبِِلَ فََاَخْذِنه  ُاَمٍم ِمٰ

ٓ  11لََعلَّهُْم يََتَْضَُّعْوَن   َولََقْد َاْرَسلْنَآ ِاٰله

اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، 

 سو ہم نے ان کو تنگدستی اور بیماری سے پکڑا، تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔

 
نَا تََْضَُّعْوا َولهِكْن قََسْت قُلُْوّبُُ  س ُ ُن َما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن   فَلَْوََلٓ ِاْذ َجاَۗءُِهْ َِبْ ْيطه  11ْم َوَزيََّن لَهُُم الش َّ

سو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے 

 (۱)قلوب سخت ہوگئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا 

پستی میں مبتال ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں  قومیں جب اخالق و کردار کی ۱۔٤۲

اس وقت ہللا کے عذاب انھیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے  تو

ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لئے ہللا کے سامنے نہیں اٹھتے ہیں دل اس کی بارگاہ میں 

طرف نہیں مڑتے بلکہ اپنی بد اعمالیوں پر تاویالت اور  نہیں جھگتے اور ان کے رخ اصالح کی

توجیہات کے حسین غالف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کرلیتی ہیں۔ اس آیت میں ایسی ہی 

 قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لئے خوبصورت بنا دیا ہے۔

 
ُرْوا ِبٖه فَتَْحنَا عَ  ا نَُسْوا َما ُذكِٰ ْبِلُسْوَن فَلَمَّ ُْم بَْغَتًة فَِاَذا ُِهْ مُّ ٍء  ۭ َحِٰته ِاَذا فَرُِحْوا ِبَمآ ُاْوتُْوٓا َاَخْذِنه ْم َابَْواَب ُكِٰ ََشْ  11  لَْْيِ

پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان 

ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ پر ہرچیز کے دروازے کشادہ کر دیئے یہاں تک کہ جب 

 خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتًا پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہوگئے۔

 
لَِمْْيَ    ِ َرٰبِ الْعه ْيَن َظلَُمْوا   َۭوالَْحـْمُد ّلِلٰه ِ  11فَُقِطَع َداِبُر الَْقْوِم اَّلَّ

 ۔(۱)ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور ہللا تعاٰلی کا شکر 

ش قوموں کی بابت ہللا تعاٰلی یہی بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی اس میں خدا فرامو ۱۔٤٢

طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک 

خوش حالی و ترقی پر اترانے لگ جاتی کہ جب اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور اپنی مادی 

ہیں تو پھر ہم اچانک انھیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور جڑ ہی کاٹ کر رکھ 

دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ہللا 

مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ تعاٰلی نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے 

ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تالوت فرمائی، قرآن کریم کی آیت اور حدیث ( ڈھیل دینا)استدراج 

نبوی صلی ہللا علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں 

تعاٰلی اس سے خوش ہے ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ ہللا کی چہیتی اور ہللا 

لُِحْونَ ) جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو انھیں  ( اَنَّ ااْلَْرَض یَِرثُھَا ِعبَاِدَي الٰصٰ

ایسا سمجھنا ( مصداق قرار دیکر انھیں ہللا کے نیک بندے تک قرار دیتے ہیں( )305:۔ االنبیاء43

وی خوش حالی ابتال اور مہلت کے طور پر ہے اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قوموں یا افراد کی دنیا

 نہ کہ یہ ان کے کفر و معاصی کا صلہ ہے۔

 
ِ َّيَْ  ٌ غَْْيُ اّلٰله ْن ِاَله َعُُكْ َوَابَْصاَرُُكْ َوَخََتَ عَٰله قُلُْوِبُُكْ مَّ ُ ََسْ يهِت ُُثَّ قُْل َاَرَءيَُْتْ ِاْن َاَخَذ اّلٰله  11 ُِهْ يَْصِدفُْوَن  ِتْيُُكْ ِبٖه ُۭانُْظْر َكْيَف نَُّصُِٰف اَْله
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آپ کہئے کہ یہ بتالؤ اگر ہللا تعاٰلی تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں 

پر مہر کر دے تو ہللا تعاٰلی کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے کہ یہ تم کو پھیر دے۔ آپ دیکھئے 

پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں  تو ہم کس طرح دالئل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں

 ۔(۱)

انسان کے نہایت اہم اعضا ہیں۔ ہللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ اگر وہ  آنکھیں کان اور دل، یہ ۱۔٤٦

چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کر لے، جو ہللا نے ان کے اندر رکھی ہیں یعنی سننے 

خصوصیات سے  دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات، جس طرح کافروں کے یہ اعضا ان

محروم ہوتے ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو اعضا کو ویسے ہی ختم کر دے، وہ دونوں ہی باتوں پر 

قادر ہے، اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ مگر یہ کہ وہ خود کسی کو جچانا چاہے آیات 

کو مختلف پہلووں سے پیش کرنے کا مطلب ہے کبھی انذار وتبشیر اور ترغیب و ترہیب کے 

 یعے سے اور کبھی کسی اور ذریعے سے۔ذر

 
ِلُمْوَن    َرًة َهْل ُُّيَِْلُ ِاَلَّ الَْقْوُم الٰظه ِ بَْغَتًة َاْو ََجْ  11قُْل َاَرَءيَْتُُكْ ِاْن َاتهىُُكْ عََذاُب اّلٰله

آپ کہئے کہ یہ بتالؤ اگر تم پر ہللا تعاٰلی کا عذاب آپڑے خواہ اچانک یا اعالنیہ تو کیا بجز ظالم 

 ۔(۱)وں کے اور بھی کوئی ہالک کیا جائے گا لوگ

ے مراد رات اور جھرة خبر داری سے دن مراد ہے جسے سورہ یونس بغتۃ بےخبری س۱۔٤۷

میں بَیَاتًا اَْو نَہَاًرا سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی دن کو عذاب آ جائے یا رات کو یا پھر بغتۃ وہ عذاب 

ئے اور جھرة وہ عذاب جو تمہید اور مقدمات کے ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کے آ جا

بعد آئے۔ یہ عذاب جو قوموں کی ہالکت کے لئے آتا ہے۔ ان ہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہیں یعنی 

 کفر و طغیان اور معصیت اٰلہی میں حد سے تجاور کر جاتی ہیں۔

 
ِْيَن  َوُمنِْذِرْينَ  َزنُْوَن    َۚوَما نُْرِسُل الُْمْرَسِلْْيَ ِاَلَّ ُمبَّٰشِ ْم َوََل ُِهْ َُيْ َمَن َوَاْصلََح فَََل َخْوٌف عَلَْْيِ  11 فََمْن اه

پھر ( ۱)اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں ٰ اور ڈرائیں 

جو ایمان لے آئے وہ درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے 

 ۔(۴)

دیتے ہیں جو ہللا تعاٰلی نے  وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جلیل کی خوشخبری ۱۔٤۲

جنت کی صورت میں ان کے لئے تیار کر رکھی ہے اور نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے 

 ہیں جو ہللا نے ان کے لئے جہنم کی صورت میں تیار کئے ہوئے ہیں۔ 

ش آنے والے حاالت کا انھیں اندیشہ نہیں اور اپنے پیچھے میں پی( یعنی آخرت)مستقبل  ۴۔٤۲

دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے یا دنیا کی جو آسودگیاں وہ حاصل نہ کر سکے، اس پر مغموم نہیں 

ہوں گے کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز وہ رب ہے جو دونوں جہانوں کا رب 

 ہے۔

 
يهتِ  بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ ِ هُُم الَْعَذاُب ِبَما ََكنُْوا يَْفُسُقْوَن    َواَّلَّ  11نَا يََمسُّ

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتالئیں عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے 

 ۔(۱)ہیں 

یعنی عذاب اس لئے پہنچے گا کہ انہوں نے تکفیر اور تکذیب کا راستہ اختیار کیا، ہللا کی  ۱۔٤٢

 کیا۔ س کے اوامر کی پرواہ نہیں کی اور اس کی حرمتوں کو پامالاطاعت اور ا
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ْ َمَِلٌ  ۚ اِ  ِ َوََلٓ َاعََْلُ الَْغْيَب َوََلٓ َاقُْوُل لَُُكْ ِاّٰنِ ُن اّلٰله
ِٕ
ٓ َاقُْوُل لَُُكْ ِعْنِدْي َخَزاۗى َتِوي اَْلَُْعه قُْل َلَّ ٓ ِاَلَّ  ۭقُْل َهْل يَس ْ َِّبُع ِاَلَّ َما يُْوْحه ى َوالَْبِصْْيُ  َۭافَََل تََتَفكَُّرْوَن   ْن َات

11   

آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ہللا کے خزانے ہیں اور نہ میں 

غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے 

آپ کہئے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ( ۱)ں پاس ہے وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہو

 سو کیا تم غور نہیں کرتے۔( ۴)ہیں 

کہ ( جس سے مراد ہر طرح کی قدرت و طاقت ہے)میرے پاس ہللا کے خزانے بھی نہیں  ۱۔ ٢۰

میں تمہیں ہللا کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھا سکو، جیسا کہ تم چاہتے 

دیکھ کر میری نبوت کا یقین ہوجائے، میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ مستقبل  ہو، جسے

میں پیش آنے والے حاالت سے تمہیں مطلع کردوں، مجھے فرشتہ ہونے کا بھی دعٰوی نہیں کہ 

تم مجھے ایسے امور پر مجبور کرو جو انسانی طاقت سے باال ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا 

زل ہوتی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا پیرو ہوں جو مجھ پر نا

اوتیت القرآن و مثلہ معہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا یہ مثل حدیث رسول صلی 

 ہللا علیہ وسلم ہی ہے۔

فر یہ استفہام انکار کے لئے ہے یعنی اندھا اور بینا گمراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن اور کا ۴۔٢۰

 برابر نہیں ہو سکتے۔

 
ََل َشِفْيعٌ  ْن ُدْوِنٖه َوِل  وَّ ْم لَيَْس لَهُْم ِمٰ ِ ا ِاٰله َرّٰبِ ْوٓ َّشُ ْ افُْوَن َاْن ُيُّ ْيَن َُيَ ِ َّهُْم يَتَُّقْوَن   َوَانِْذْر ِبِه اَّلَّ ََّعل  10 ل

یسی اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ا

حالت میں جمع کئے جائیں گے کہ جتنے غیر ہللا ہیں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی 

 ۔(۱)شفاعت کرنے واال، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں 

یعنی انذار کا فائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے ورنہ جو بعث بعد الموت حشر نشر پر  ۱۔٢۱

جحود پر ہی قائم رہتے ہیں۔ عالوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب یقین ہی نہیں رکھتے وہ اپنے کفر و 

ر کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ رہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے بتوں کو اپنا سفارشی او

سمجھتے تھے۔ نیز کارساز اور سفارشی نہیں ہوگا کا مطلب۔ یعنی ان کے لئے جو عذاب جہنم 

ں کے لئے ہللا کے نیک بندے، ہللا کے حکم کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے۔ ورنہ مومنو

سے سفارش کریں گے۔ یعنی شفاعت کی نفی اہل کفر و شرک کے لئے ہے اور اس کا اثبات ان 

کے لئے جو گناہ گار مومن و موحد ہوں گے، اسی طرح دونوں قسم کی آیات میں کوئی تعارض 

 بھی نہیں رہتا۔

 
يَْن يَْدُعْوَن َرّبَُّ  ِ َما ِمْن ِحَساِبَك عَلَ َوََل تَْطُرِد اَّلَّ ٍء وَّ ْن ََشْ ْم ِمٰ ٗه  ۭ َما عَلَْيَك ِمْن ِحَساِّبِ وِة َوالَْعَِشِٰ يُرِيُْدْوَن َوَْجَ ٍء فَتَْطُرَدُِهْ فَتَُكْوَن ِمَن ْم ِِبلَْغده ْن ََشْ ْم ِمٰ ْْيِ

ِلِمْْيَ     11الٰظه

کرتے ہیں، خاص اس کی اور ان لوگوں کو نہ نکالئے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت 

رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا 

 بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں۔ ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوجائیں گے۔

و یعنی یہ بےسہارا اور غریب مسلمان، جو بڑے اخالص سے رات دن اپنے رب ک ۱۔٢۴

ن یا مطالبہ سے اے محمد پکارتے ہیں یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ مشرکیں کے اس طع

صلی ہللا علیہ وسلم تمہارے ارد گرد تو غربا و فقرا کا ہی ہجوم رہتا ہے ذرا انھیں ہٹاؤ تو ہم بھی 

تمہارے پاس بیٹھیں، ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی احسان 

ان کے متعلق نہیں اور اگر ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کی شایان شان نہیں۔ مقصد امت 
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کو سمجھانا ہے کہ بےوسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور 

وابستگی نہ رکھنا، یہ نادانوں کا کام ہے۔ اہل ایمان کا نہیں۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت 

 ھتے ہیں چاہے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہو۔رک

 
ْنْۢ  بَْيِننَا  ۭ َالَيَْس  ْم ِمٰ ُ عَلَْْيِ ُٓؤََلِۗء َمنَّ اّلٰله َِٰيُقْولُْوٓا َاهه ِِلَ فَتَنَّا بَْعَضهُْم ِبَبْعٍض ل ِكرِْيَن   َوَكذه عََْلَ ِِبلٰشه ُ ِِبَ  11اّلٰله

مائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آز

کیا یہ بات نہیں ( ۱)کریں، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر ہللا تعاٰلی نے فضل کیا 

 (۴)ہے کہ ہللا تعاٰلی شکرگزاروں کو خوب جانتا ہے 

ابتدا میں اکثر غریب، غالم قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس لئے یہی چیز  ۱۱۔٢۲

بھی اڑاتے اور جن پر ان  ئے کفار کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی اور وہ ان غریبوں کا مذاقرؤسا

کا بس چلتا انھیں تعزیب و اذیت سے بھی دوچار کرتے اور کہتے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر ہللا 

و سب تعال نے احسان فرمایا؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسالم پر واقع ہللا کا احسان ہوتا ت

اگر ( االحقاف)لو کان خیر ما سبقونا الیہ 'سے پہلے ہم پر ہوتا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا 

یعنی ان غربا کے ' یہ بہتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے 

 مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے۔

رئیسانہ کروفر وغیرہ نہیں دیکھتا، وہ تو یعنی ہللا تعاٰلی ظاہری چمک دمک ٹھاٹھ باٹھ اور  ۴۔٢۲

کھتا ہے اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے اس کے شکرگزار بندے اور حق دلوں کی کیفیت کو دی

سناش کون ہیں؟ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی، انھیں ایمان کی سعادت 

مہاری صورتیں اور تمہارے رنگ ہللا تعاٰلی ت' سے سرفراز کر دیا جس طرح حدیث میں آتا ہے 

 ۔'نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے 

 
َة     ْْحَ ٌ عَلَْيُُكْ َكَتَب َربُُُّكْ عَٰله نَْفِسِه الرَّ يهتِنَا فَُقْل َسَله ْيَن يُْؤِمنُْوَن ِِبه ِ ا ِِبَهَاَوِاَذا َجاَۗءَك اَّلَّ َل ِمنُُْكْ ُسْوۗءًۢ َّٗه َمْن َُعِ َّٗه غَُفْوٌر َان َةٍ ُُثَّ ًَتَب ِمْنْۢ بَْعِدٖه َوَاْصلََح    فََان

ِحْْيٌ      11رَّ

کہہ دیجئے کہ تم ( یوں)یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو 

کہ جو ( ۴)تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے ( ۱)پر سالمتی ہے 

سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصالح شخص تم میں 

 (۲)بڑی مغفرت کرنے واال ہے ( کی یہ شان ہے کہ وہ)رکھے تو ہللا 

یعنی ان پر سالم کر کے یا ان کے سالم کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی  ۱۔٢٤

 کریں۔ 

ان کے طور پر ہللا تعاٰلی نے اپنے شکر گزار اور انھیں خوشخبری دیں کہ فضل و احس ۴۔٢٤

مت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، کہ جب ہللا بندوں پر اپنی رح

صحیح )انَّ َرْحَمتِْی تَْغلُِب )تعاٰلی تخلیق کائنات سے فارغ ہوگیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا 

 ے۔میری رحمت، میرے غضب پر غالب ہ( بخارٰی و مسلم

کی یہ صفت ہے اگر نادانی یا اس میں بھی اہل ایمان کے لئے بشارت ہے کیونکہ ان ہی  ۲۔٢٤

برضائے بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر فوراً توبہ کر کے اپنی صالح کر لیتے 

 ہیں۔ گناہ پر اصرار اور دوام اور توبہ انابت سے روگردانی نہیں کرتے۔

 
ُل  ِِلَ نَُفٰصِ َتِبْْيَ َسِبْيُل الُْمْجرِِمْْيَ   َوَكذه يهِت َوِلتَس ْ    11اَْله

 اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔
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َِّبُع َاْهَواَۗءُُكْ   ٓ َات ِ  ۭ قُْل َلَّ يَْن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِ ْيُت َاْن َاْعُبَد اَّلَّ ْ ُِنِ َمآ َاََن ِمَن الُْمهَْتِدْيَن    قُْل ِاّٰنِ  11قَْد َضلَلُْت ِاًذا وَّ

آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ 

ہللا تعاٰلی کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا 

بےراہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں 

 ۔(۱)

یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح ہللا کی عبادت کرنے کی بجائے، تمہاری خواہشات کے  ۱۔٢٦

مطابق غیر ہللا کی عبادت شروع کردوں تو یقینا میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ 

ب سے بڑی گمراہی ہے لیکن بد قسمتی سے یہ گمراہی اتنی عام غیر ہللا کی عبادت و پرستش، س

 حٰتی کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتال ہے۔ھداھم ہللا تعالی ہے۔

 
َتْعِجلُْوَن ِبٖه ۭ ِاِن الُْحُْكُ ِاَلَّ  بَُْتْ ِبٖه ۭ َما ِعْنِدْي َما تَس ْ ْ َوَكذَّ ِٰبِ ْن رَّ نٍَة ِمٰ ِٰ ْ عَٰله بَي ِصِلْْيَ   قُْل ِاّٰنِ الْفه ِ ۭ يَُق ُُّّ الَْحقَّ َوُهَو َخْْيُ  11 ّلِلٰه

اور تم اس کی ( ۱)آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے 

تکذیب ہو، جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں حکم کسی کا نہیں بجز ہللا 

اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے واال ( ۲)ت کو بتال دیتا ہے ہللا تعاٰلی واقعی با( ۴)تعاٰلی کے 

 وہی ہے۔

مراد وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل کی گئی، جس میں توحید کو  ۱۔٢۷

اولین حیثیت حاصل ہے۔ ان ہللا ال ینظر الی صورکم وال الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم 

 ( صحیح مسلم)واعمالکم 

میں ہیں۔ اس لئے تم نات پر ہللا ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معامالت اس کے ہاتھ تمام کائ ۴۔٢۷

جو چاہتے ہو کہ جلدی ہللا کا عذاب تم پر آجائے تاکہ تمہیں میری صداقت کا پتہ چل جائے، تو یہ 

بھی ہللا ہی کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج 

متنبہ کر دے اور چاہے تو اس وقت تک مہلت دے دے جب تک اس کی حکمت اس  کر تمہیں

 کی متقضی ہو۔

سے ہے یعنی یَقُصُّ قََصَص اْلَحق حق باتیں بیان کرتا یا بتالتا ہے یا قص اثرہ یَقُصُّ قََصْص  ۲۔٢۷

 سے ہے یعنی یتبع الحق فیما یحکم بہ اپنے فیصلوں میں وہ حق( کسی کے پیچھے پیروی کرنا)

 (فتح القدیر)کی پیروی کرتا ہے یعنی حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے 

 
ِلمِ  ُ َاعََْلُ ِِبلٰظه َتْعِجلُْوَن ِبٖه لَُقِِضَ اَْلَْمُر بَيِْنْ َوبَيْنَُُكْ ۭ َواّلٰله َّْو َانَّ ِعْنِدْي َما تَس ْ  11ْْيَ   قُْل ل

ر رہے ہو تو میرا اور تمہارا آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا ک

 ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو ہللا تعاٰلی خوب جانتا ہے۔( ۱)باہمی قصہ فیصل 

یعنی اگر ہللا تعاٰلی میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا یا ہللا میرے اختیار یہ چیز  ۱۔٢۲

کر دیا جاتا۔ لیکن  دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلدی ہی یہ فیصلہ

ے اس لئے اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے اور یہ معاملہ چونکہ ہللا کی مشیت پر موقوف ہ

 نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل ہو۔

حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر ہللا کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ : ضروری وضاحت 

کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ساری  نبی صلی ہللا علیہ وسلم

نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ ہللا ' آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں آپ نے فرمایا 

تعاٰلی ان کی نسلوں سے ہللا کی عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو 

یہ حدیث آیت زیر وضاحت کے خالف نہیں ہے جیسا ( ح مسلمصحی)شریک نہیں ٹھہرائیں گے 

کہ بظاہر معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے 
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جبکہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ایذا دہی کی وجہ سے ان پر 

  علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے جسے آپ صلی ہللا

 
ََل ََّيبٍِس اِ َوِعْنَدٗه َمَفاتُِح الَْغْيِب ََل يَْعلَُمهَآ ِاَلَّ ُهَو  ۭ َويَْعََلُ َما ِِف الََْبِٰ َوالَْبْحِر ۭ َوَما تَْسُقطُ ِمْن  ِت اَْلَْرِض َوََل َرْطٍب وَّ َرقٍَة ِاَلَّ يَْعلَُمهَا َوََل َحبٍَّة ِِفْ ُظلُمه َلَّ وَّ

ِبْْيٍ     ٍب مُّ  11ِِفْ ِكته

ان کو کوئی نہیں جانتا بجز ہللا تعاٰلی ( خزانے)اور ہللا تعاٰلی ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں 

کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے اور 

وئی دانا زمین کے تاریک حصوں میں کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور ک

 (۱)پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں 

سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف ' کتاب ُمبِین ' ۱۔٢٢

و مشرکین اور معاندین ہللا کی ذات ہے غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں اس لئے کفار 

کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے اور وہی اپنی حکمت کے مطابق 

فیصلہ کرنے واال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفاتح الغیب پانچ ہیں قیامت کا علم، بارش کا نزول، 

اں آئے گی۔ ان رحم مادر میں پلنے واال بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات اور موت کہ

 (صحیح بخاری)پانچوں کا علم ہللا کے سوا کسی کو نہیں 

 
ٓ َاَجٌل  َاِر ُُثَّ يَْبَعثُُُكْ ِفْيِه ِلُيْقٰضه َّْيِل َويَْعََلُ َما َجَرْحَُتْ ِِبلِنَّ ٰهىُُكْ ِِبل ْي يََتَوف ِ ئُُُكْ ِبَماَوُهَو اَّلَّ ِٰ ى ۚ ُُثَّ ِالَْيِه َمْرِجُعُُكْ ُُثَّ يُنَب َسمًّ    11ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن    مُّ

اور جو کچھ تم ( ۱)قبض کر دیتا ہے ( ایک گونہ)اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو 

تاکہ میعاد معین تمام کر دی ( ۴)دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے 

 جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے پھر تم کو بتالئے گا( ۲)جائے 

یا گیا ہے، اسی لئے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات یہاں نیند کو وفات سے تعبیر ک ۱۔٦۰

 ( کا حشیہ ٢٢آل عمران کی آیت )وفات کی وضاحت کے لئے دیکھئے )اکبر کہا جاتا ہے 

 یعنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دینا ہے۔۴۔٦۰

ر اٹھ کر کھڑے ب و روز اور وفات اصغر سے ہمکنار ہو کر دن کو پھیعنی یہ سلسلہ ش ۲۔٦۰

 ہونے کا معمول، انسان کی وفات اکبر تک جاری رہے گا

 یعنی پھر قیامت والے دن زندہ ہو کر سب کو ہللا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔٤۔٦۱

 
 10ِاَذا َجاَۗء َاَحَدُُكُ الَْمْوُت تََوفَّْتُه ُرُسلُنَا َوُِهْ ََل يَُفٰرُِطْوَن     جه َوُهَو الَْقاِهُر فَْوَق ِعَباِدٖه َويُْرِسُل عَلَْيُُكْ َحَفَظًة  ۭ  

اور وہی اپنے بندے کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم پر نگہداشت رکھنے واال بھیجتا ہے 

یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آپہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے 

 ۔(۱)کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے  فرشتے قبض

یعنی اپنے اس مفوضہ کام میں اور روح کی حفاظت میں بلکہ وہ فرشتہ، مرنے واال اگر  ۱۔٦۱

ْیَن میں بھیج دیتا ہے۔  نیک ہوتا ہے تو اس کی روح ِعلِّیِّْیَن میں اور اگر بد ہے تو ِسجِّ

 
ِ َمْولههىُمُ  ْوٓا ِاَٰل اّلٰله ِبْْيَ    ُُثَّ ُردُّ س ِ ٌُ الْحه  11الَْحٰقِ ۭ َاََل ََلُ الُْحُْكُ  ۣ َوُهَو َاْْسَ

خوب سن لو فیصلہ ہللا ہی کا ہوگا اور ( ۱)پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس الئے جائیں گے 

 وہ بہت جلد حساب لے گا۔

نی قبض کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے۔ یع( لوٹائے جائیں گے)آیت میں ردوا  ۱۔٦۴

عض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو روح کے بعد فرشتے ہللا کی بارگاہ لوٹ جاتے ہیں۔ اور ب

پیش کئے جائیں )بنایا ہے۔ یعنی سب لوگ حشر کے بعد ہللا کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے 
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جمع )پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل ( گے

بیان کیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے واال ( غے کے ساتھکے صی

فرشتہ ایک نہیں متعدد ہیں۔ اس کی تشریح بعض مفسرین نے اسطرح کی ہے کہ قرآن مجید میں 

ہللا (" الزمر)روح قبض کرنے کی نسبت ہللا کی طرف بھی ہے۔ ہللا یتوفی االنفس حین موتھا 

اور اس کی نسبت ایک فرشتے " قت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے لوگوں کے مرنے کے و

' ( الم السجدہ)قل یتوفکم ملک الموت الذی وکل بکم  ـکی طرف بھی کی گئی ہے ( ملک الموت)

اور اس ' کہہ دو تمہاری روحیں وہ فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لئے مقرر کیا گیا ہے 

کی گئی ہے، جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اسی طرح کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی 

میں بھی ہے۔ اس لئے ہللا تعاٰلی کی طرف اس کی نسبت  ٢۲اور االنعام آیت  ٢۷ سورہ نساء آیت

بلکہ فاعل حقیقی ہے۔ متعدد فرشتوں کی ( حکم دینے واال)اس لحاظ سے ہے کہ وہی اصل امر 

گار ہیں وہ رگوں شریانوں پٹھوں سے طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مدد

ان تمام چیزوں سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں اور ملک الموت کی  روح نکالنے اور اس کا تعلق

طرف نسبت کے معنی یہ ہیں کہ پھر آخر میں وہ روح قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے جاتا 

ہور علماء اس بات کے قائل حافظ ابن کثیر امام شوکانی اور جم(  ۲تفسیر روح المعانی جلد )ہے 

ہیں کہ ملک الموت ایک ہی ہے جیسا کہ سورہ الم السجدہ کی آیت سے اور مسند احمد میں 

حضرت براء بن عازب رضی ہللا عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور جہاں جمع کے صیغے 

ا نام میں ان کا ذکر ہے تو وہ اس کے اعوان و انصار ہیں اور بعض آثار میں ملک الموت ک

 عزرائیل بتالیا گیا ہے تفسیر ابن کثیر وہللا اعلم

 
ىنَا ِمْن هه  ْن َاَْنه

ِٕ
ُخْفيًَة ۚ لَى ِت الََْبِٰ َوالَْبْحِر تَْدُعْونَٗه تََْضُّعًا وَّ ْن ُظلُمه ْيُُكْ ِمٰ ُّنَٰجِ ِكرِْيَن   قُْل َمْن ي  11ِذٖه لَنَُكْونَنَّ ِمَن الٰشه

کی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے۔ تم اس کو آپ کہئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خش

پکارتے ہو تو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور 

 شکر کرنے والوں میں سے ہوجائیں گے۔

 
ِْنَا َوِمْن ُكِٰ َكْرٍب ُُثَّ َانَُْتْ تُّْشُِكْوَن    ْيُُكْ ِمٰ ُ يُنَٰجِ  11قُِل اّلٰله

ہہ دیجئے کہ ہللا ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے، تم پھر بھی شرک کرنے آپ ک

 لگتے ہو۔

 
ِت َاْرُجِلُُكْ َاْو يَلِْبَسُُكْ  ْن فَْوِقُُكْ َاْو ِمْن ََتْ َّْبَعَث عَلَْيُُكْ عََذاًِب ِمٰ  َاْن ي

ٓ َ قُْل ُهَو الَْقاِدُر عَٰله َس ب يُِذيَْق بَْعَضُُكْ َِبْ َيًعا وَّ َّهُْم  ش ِ يهِت لََعل ْعٍض ۭ ُانُْظْر َكْيَف نَُّصُِٰف اَْله

 11يَْفَقهُْوَن   

یا تو ( ۱)آپ کہئیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لئے بھیج دے 

یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک ( ۴)تمہارے پاؤں تلے سے 

آپ دیکھئے تو سہی ہم کس طرح دالئل مختلف پہلوؤں سے ( ۲)کھا دے کو دوسرے کی لڑائی چ

 بیان کرتے ہیں۔ شاید وہ سمجھ جائیں۔

یعنی آسمان، جیسے بارش کی کثرت، یا ہوا، پتھر کے ذریعے سے عذاب یا امرا اور  ۱۔٦٢

 احکام کی طرف سے ظلم و ستم۔ 

و جائے۔ یا مراد ہے جیسے دھنسا جانا، طوفانی سیالب، جس میں سب کچھ غرق ہ ۴۔٦٢

 ف سے عذاب کہ وہ بدیانت اور خائن ہوجائیں۔ ماتحتوں، غالموں اور نوکروں چاکروں کی طر

یَْلبَِسُکْم ای یخلط امرکم تمہارے معاملے کو خلط ملط یا مشتبہ کردے جس کی وجہ سے تم ۲۔٦٢

االخری اَلََم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ ویذیق اي یقتل بعضکم بعضا فتذیق کل طائفۃ 
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ح ہر گروہ دوسرے گروہ کی لڑائی کا مزہ اْلَحْرِب تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرنا اس طر

چکھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہللا تعاٰلی سے تین 

 ۔ قحط عام کے ذریعے اس کی۴۔ میری امت غرق کے ذریعے ہالک نہ کی جائے ۱دعائیں کیں 

ور تیسری دعا سے مجھے روک دیا گیا تباہی نہ ہو۔ ہللا تعاٰلی نے پہلی دو دعائیں قبول فرمالیں ا

یعنی ہللا تعاٰلی کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ میں اختالف ( ۴۴۱٦صحیح مسلم، نمبر)

منہ )وگا اور اس کی وجہ ہللا کی نافرمانی اور قرآن پاک و حدیث سے اعراض و الشقاق واقع ہ

ہوگا جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے امت محمدیہ بھی محفوظ نہ رہ ( پھیرنا

سکے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت ہللا سے ہے جو قوموں کے اخالق و کردار کے بارے میں 

ہمیشہ رہی ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ فلن تجد لسنت ہللا تبدیال ولن تجد لسنت ہللا تحویال 

 (فاطر)

 
َّْسُت عَلَْيُُكْ ِبَوِكْيٍل   َب ِبٖه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ ۭ قُْل ل  ۭ 11َوَكذَّ

اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے حاالنکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر 

 (۱)تعینات نہیں کیا گیا ہوں 

امر کا مکلف نہیں کیا یعنی مجھے اس  ۱۔٦٦بہ کا مرجع قرآن ہے یا عذاب فتح القدیر  ۱۔ ٦  ٦

لگا کر ہی چھوڑوں۔ بلکہ میرا کام صرف دعوت و  گیا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کے راستے پر

 ۔(الکھف)تبلیغ ہے۔ فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر 

 
َسْوَف تَْعلَُمْوَن    ْسـَتَقر  ۡ وَّ ِٰ نََبٍا مُّ ُُ  11ِل

 معلوم ہو جائے گا۔کا ایک وقت ہے جلد ہی تم کو ( کے وقوع)ہر خبر 

 
ْوُضْوا ِِفْ َحِديٍْث غَْْيِٖه  ۭ َواِ  يهِتنَا فََاْعرِْض َعِْنُْم َحّٰته َُيُ ٓ اه ْوُضْوَن ِِفْ ْيَن َُيُ ِ ِلِمْْيَ   َوِاَذا َرَايَْت اَّلَّ ي َمَع الَْقْوِم الٰظه ْكره ُن فَََل تَْقُعْد بَْعَد اَّٰلِ ْيطه ََّك الش َّ ا يُنِْسيَن مَّ

11 

لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے  اور جب آپ ان

کنارہ کش ہوجائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھال دے 

 (۱)تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں 

وسلم سے ہے لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر آیت میں خطاب اگرچہ نبی صلی ہللا علیہ  ۱۔٦۲

ی کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ فرد ہے۔ یہ ہللا تعالٰ 

میں بھی مضموں گزر چکا ہے۔ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں  ۱٤۰سورہ نساء آیت نمبر 

استخفاف کیا جارہا ہو یا اہل بدعت و  ان کا ہللا رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ یا عمال

اہل زیغ اپنی تاویالت رکیکہ اور توجیہات نحیفہ کے ذریعے سے آیات الہی کو توڑ مروڑ رہے 

ہوں ایسی مجالس میں غلط باتوں پر تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت 

 ث ہے۔جائز ہے بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب الہی کا باع

 
ي لََعلَّهُْم يَتَُّقْوَن     لهِكْن ِذْكره ٍء وَّ ْن ََشْ ْم ِمٰ ْيَن يَتَُّقْوَن ِمْن ِحَساِّبِ ِ  11َوَما عََٰل اَّلَّ

اور لیکن ان کے ( ۱)اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا 

 ۔(۴)یں ذمہ نصیحت کر دینا ہے شاید وہ بھی تقوٰی اختیار کر

کرنے والوں سے ہے۔ یعنی وہ لوگ ( جھٹالنے)د ِمْن ِحَسابِِھْم کا تعلق آیات اٰلہی کا استہزا ۱۔٦٢

جو ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے کہ ہللا کا جو گناہ استہزاد کرنے والوں کو ملے گا وہ اس 

 گناہ سے محفوظ رہیں گے۔
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ت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اجتناب و علیحدگی کے باوجود وعظ و نصیح ۴۔٦٢

 کرتے رہیں۔ شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آجائیں۔ کا فریضہ حتی المقدر ادا

 
نَْيا َوَذ كِْٰر ِبٖهٓ َاْن تُبْسَ  وُة الُّ َْتُُم الَْحيه غَرَّ لَهًْوا وَّ ُذْوا ِدْيَِنُْم لَِعًبا وَّ َ ْيَن اَّتَّ ِ ََل َشِفْيٌع   ۚ َوِاْن تَْعِدْل َل نَْفسٌۢ ِبَما َكسَ َوَذِر اَّلَّ ِ َوِل  وَّ بَْت ڰ لَيَْس لَهَا ِمْن ُدْوِن اّلٰله

عَ  ْْيٍ وَّ ْن َْحِ اٌب ِمٰ ُبْوا  ۚ لَهُْم َْشَ ْيَن ُابِْسلُْوا ِبَما َكس َ ِ َك اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ    11  َذاٌب َاِلْْيٌۢ ِبَما ََكنُْوا يَْكُفُرْوَن  ُكَّ عَْدٍل َلَّ يُْؤَخْذ ِمِْنَا  ُۭاوله

اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشہ بنا رکھا ہے 

اور دینوی زندگی نے انھیں دھوکا میں ڈال رکھا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت 

کہ کوئی غیر ( ۱)پھنس نہ جائے ( اس طرح)بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار میں 

نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے  ہللا اس کا

ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان ( ۴)ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے 

 کے لئے نہایت گرم پانی پینے کے لئے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔

ِسٌل لیکن  تبسل بسل کے اصل معنی تو منع کے ہیں اسی سے ہے ُشَجاٌع بَالئال: تُْبَسَل، ای  ۱۔۷۰

تُْفَضُح رسوا کردیا : ۴تَُسلَُّم سونپ دیئے جائیں۔ : ۱یہاں اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔

تَُجازی بدلہ دیا جائے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سب کے : ٤تَُؤاَخُذ مواخذہ کیا جائے۔ : ۲ئے۔ جا

قرآن کے ذریعے  فرماتے ہیں کہ انھیں اس)امام ابن کثیر )ریب قریب ہیں۔ خالصہ معنی ق

نصیحت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو، جو اس نے کما یا، اس کے بدلے ہالکت کے سپرد 

کر دیا جائے۔ یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے یا وہ مواخذہ اور مجازات کی گرفت میں آجائے۔ 

 سے تعبیر کیا ہے۔"پھنس نہ جائے " فاضل مترجم نے ان تمام مفہوم کو 

یں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد یا کسی کی سفارش سے مالی معاوضہ دنیا م ۴۔۷۰

دے کر چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہیں آئیں گے، وہاں کافروں کا 

نہ کوئی سفارشی ہوگا جو عذاب اٰلہی  کوئی دوست نہ ہوگا جو انھیں ہللا کی گرفت سے بچا لے

سے نجات دال دے اور نہ کسی کے پاس معاوضہ ہوگا اگر بالفرض محال ہو بھی تو قبول نہیں 

کیا جائے گا کہ وہ دے کر چھوٹ جائے، یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا 

 ہے۔

 
ِ َما ََل يَنْ     ِطْْيُ ِِف قُْل َانَْدُعْوا ِمْن ُدْوِن اّلٰله يه ََتَْوتُْه الش َّ ي اس ْ ِ ُ ََكَّلَّ ىنَا اّلٰله  َاْعَقاِبنَا بَْعَد ِاْذ َهده

ٓ ََن َونَُردُّ عَٰله َّْدُعْونَٗهٓ  َفُعنَا َوََل يَُْضُّ ٌب ي ٓ َاْْصه اَن  ۠ ََلٗ اَْلَْرِض َحْْيَ

ي ۭ َوُاِمْرَنَ  ِ ُهَو الْهُده لَِمْْيَ    ِاَٰل الْهَُدى اـِْتنَا  ۭ قُْل ِانَّ ُهَدى اّلٰله    10 ِلنُْسَِلَ ِلَرٰبِ الْعه

آپ کہہ دیجئے کہ ہم ہللا تعاٰلی کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ وہ نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ 

ہم کو نقصان پہنچائے کیا ہم الٹے پھر جائیں اسکے بعد کہ ہم کو ہللا تعاٰلی نے ہدایت کر دی ہے، 

ن نے کہیں جنگل میں بےراہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطا

۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ (۱)پھرتا ہو اس کے ساتھی بھی ہوں کہ ہمارے پاس آ

اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے مطیع ( ۴)راست وہ خاص ہللا ہی کی راہ ہے 

 ہوجائیں۔

ن فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی یہ ان لوگوں کی مثال بیا ۱۔۷۱

ف لوٹ جائیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو طر

سیدھے راہ پر جا رہے ہوں۔ اور بچھڑ جانے واال جنگلوں میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا 

یں اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو یا جنات کے ہو، ساتھی اسے بال رہے ہوں لیکن حیرانی م

نرغے میں پھنس جانے کے باعث صحیح راستے کی طرف مراجع اس کے لئے ممکن نہ رہی 

 ہو۔
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مطلب یہ کہ کفر اور شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہوگیا، وہ بھٹک ہوئے راہی کی طرح  ۴۔۷۱

لئے ہدایت مقدر کردی ہے تو یقینا ہللا  ہدایت کی طرف نہیں آسکتا۔ ہاں البتہ ہللا تعاٰلی نے اس کے

اب ہوجائے گا۔ کیونکہ ہدایت پر چال دینا اسی کا کام ہے۔ جیسے دوسرے کی توفیق سے وہ راہ ی

ِصِرْینَ )مقامات پر فرمایا گیا۔  ْن نٰٰ َ اَل یَْھِدْي َمْن یُِّضلُّ َوَما لَھُْم مِّ جس کو وہ ( 17:۔ النحل38( فَاِنَّ ہللٰاٰ

اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہدایت اور گمراہی اسی اصول  گمراہ کر دے۔

کے تحت ہوتی ہے جو ہللا تعاٰلی نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ یوں ہی جسے 

چاہے گمراہ اور جسے چاہے راہ یاب کرے جیسا کہ اس کی وضاحت متعدد جگہ کی جا چکی 

 ہے۔

 
ْوَن  َوَاْن َاِقْيُموا الصَّ  َّشُ ْيٓ ِالَْيِه َُتْ ِ َُّقْوُه  ۭ َوُهَو اَّلَّ  11لهوَة َوات

اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کئے ( ۱)اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو 

 جاؤ گے۔

َواَْن اَقِْیُمْوا کا عطف لِنُْسلُِم پر ہے۔ یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے مطیع ۱۔۷۴

قیاد اٰلہی کے بعد سب سے پہال ائیں اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈریں تسلیم و انہوج

حکم اقامت صالت کا دیا گیا ہے جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے اور اس کے بعد تقوٰی اور 

 (البقرہ)خشوع کے بغیر ممکن نہیں۔ وانھا لکبیرة اال علی الخشعین 

 
ْي َخلََق ال  ِ ِت َواَْلَْرَض ِِبلَْحٰقِ ۭ َويَْوَم يَُقْوُل ُكْن فَيَُكْوُن ڛ قَْوَُلُ الَْحقُّ  َۭوََلُ الُْمِْلُ يَْوَم يُْنَفُخ ِِف َوُهَو اَّلَّ وه مه هَاَدِة  َۭوُهَو الَْحِكْْيُ سَّ ْوِر ۭ عهَِلُ الَْغْيِب َوالشَّ  الصُّ

ِبْْيُ    َٰ  11الْ

جس وقت ہللا تعاٰلی اتنا ( ۱)اور ( ۱)ا کیا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پید

کہہ دے گا تو ہوجا وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے اور ساری حکومت خاص اس 

وہ جاننے واال ہے پوشیدہ چیزوں کا ( ۲)کی ہوگی جب کہ صور میں پھونک ماری جائے گی 

 ھنے واال۔اور ظاہر چیزوں کا اور وہی ہے بڑی حکمت واال پوری خبر رک

عبث اور بےفائدہ کھیل کود کے طور پر پیدا ئدہ پیدا کیا یعنی ان کو  حق کے ساتھ یا بافا ۱۔۷۲

نہیں کیا بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور وہ یہ کہ اس ہللا کو 

 یاد رکھا اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔

کرو یا  حذوف واذکر یا واتقوا کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی اس دن کو یادیوم فعل م ۱۔۷۲ 

سے وہ جو چاہے گا، ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس ( ہوجا)کہ اس کے لفظ ُکن ! اس دن سے ڈرو

بات کی طرف کہ حساب کتاب کے کٹھن مراحل بھی بڑی سرعت کے ساتھ طے ہوجائیں گے، 

۔ دوسروں کو یہ دن ہزار سال یا پچاس ہزار سال کی لیکن کن کے لئے؟ ایمانداروں کے لئے

 طرح بھاری لگے گا۔

اسرافیل اسے ' صور سے مراد نرسنگا یا بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ  ۴۔۷۲

منہ میں لئے اور اپنی پیشانی جھکائے، حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انھیں کہا جائے 

ابو داؤد اور ترندی میں ہے۔ الصور قرن ینفخ ' ابن کثیر ' یں تو اس کے منہ میں پھونک مار د

ہے جس میں پھونکا جائے گا بعض علماء کے نزدیک تین نفخے ( نرسنگا)صور ایک قرن )فیہ 

ہوں گے نفخۃ الصعق جس سے تمام لوگ بےہوش ہوجائیں گے نفخۃ الفناء جس سے تمام لوگ 

نسان دوبارہ زندہ ہوجائیں گے بعض علماء آخری ئیں گے نفخۃ االنشاء جس سے تمام ا فنا ہو جا

 دو نفخوں کے ہی قائل ہیں۔

 
ِبْْيٍ  ىَك َوقَْوَمَك ِِفْ َضلهٍل مُّ ٓ َاره ْ ِلهًَة  ۚ ِاّٰنِ َزَر َاتَتَِّخُذ َاْصنَاًما اه ِبْيِه اه ِهْْيُ َِلَ  11  َوِاْذ قَاَل ِابْره
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سے ( ۱)نے اپنے باپ آزر ( لسالمعلیہ ا)اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم 

فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بیشک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح 

 گمراہی میں دیکھتا ہوں۔

مورخین حضرت ابراہیم علیہ السالم کے باپ کے دو نام ذکر کرتے ہیں، آزر اور تارخ۔  ۱۔۷٤

ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ صحیح  ممکن ہے دوسرا نام لقب ہو۔ بعض کہتے

نہیں، اس لئے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السالم کے باپ کے طور پر ذکر کیا 

 ہے، لہذا یہ صحیح ہے۔

 
ِت َواَْلَْرِض َوِلَيُكْوَن ِمَن الُْمْوِقِنْْيَ   وه مه ِهْْيَ َملَُكْوَت السَّ ِِلَ نُرِْيٓ ِابْره  11َوَكذه

کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھالئیں اور ( علیہ السالم)ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم 

 ۔(۱)تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہوجائیں 

ملکوت مبالغہ کا صیغہ ہے جیسے رغبۃ سے رغبوت اور رھبہ سے رھبوت اس سے ۱۔۷٢

گیا ہے۔ یا ربوبیت ہے یعنی ہم نے تیار کیا مراد مخلوقات ہے، جیسا کہ ترجمہ میں یہی مفہوم اخ

اس کو یہ دکھالئی اور اس کی معرفت کی توفیق دی۔ یا یہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل 

 (فتح القدیر)ارض تک کا ہم نے ابراہیم علیہ السالم کو امور غیبی کا مشاہدہ کرایا۔ 

 
َذا  َّْيُل َراه َكْوَكًبا  ۚ قَاَل هه ا َجنَّ عَلَْيِه ال ِفِلْْيَ   فَلَمَّ آ َافََل قَاَل ََلٓ ُاِحبُّ اَْله ْ  ۚ فَلَمَّ  11َرِٰبِ

پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ میرا 

رب ہے لیکن جب وہ غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت 

 (۱)نہیں رکھتا 

یر حال پر داللت غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا، اس لئے غروب، تغ یعنی ۱۔۷٦

 کرتا ہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے اور جو حادث ہو معبود نہیں ہو سکتا۔

 
ْ ََلَ  َّْم َُّيِْدِِنْ َرِٰبِ ْن ل

ِٕ
آ َافََل قَاَل لَى ْ  ۚ فَلَمَّ َذا َرِٰبِ ا َرَا الَْقَمَر َِبِزغًا قَاَل هه ِْْٰيَ   فَلَمَّ اۗل  11ُكْونَنَّ ِمَن الَْقْوِم الضَّ

پھر جب چاند کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا اگر 

 مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔

 
 ْ َذا َرِٰبِ ْمَس َِبِزغًَة قَاَل هه ا َرَا الشَّ ا تُّْشُِكْوَن  فَلَمَّ مَّ ٌء ٰمِ ْ بَرِْيۗ آ َافَلَْت قَاَل يهَقْوِم ِاّٰنِ َذآ اَْكََبُ ۚ فَلَمَّ  11 هه

یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے پھر ( ۱)پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ 

 ۔(۴)جب وہ بھی غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا بیشک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں 

مراد الطالع ہے یعنی طلوع  شمس سورج عربی میں مونث ہے لیکن اسم اشارہ مذکر ہے ۱۔۷۲

ہونے واال سورج، میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کے سورج پرستوں کو 

میں سورج سب سے بڑا ہے اور ( اجرام فلکی)مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں 

اور انسانی زندگی کی بقا وجود کے لئے اس کی اہمیت و افادیت محتاج سب سے زیادہ روشن 

وضاحت نہیں اس لئے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ 

السالم نے نہایت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودوں کی بےحیثیتی 

 کو واضح فرمایا۔

کرتے ہو،  م چیزوں سے، جن کو تم ہللا کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادتیعنی ان تما ۴۔۷۲

میں بیزار ہوں۔ اس لئے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی غروب 

ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 294 

خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ 

پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب 

اور کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا حضرت 

پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انھیں ایک غار میں رکھا گیا ابراہیم علیہ السالم بھی انہی ایام میں 

تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں وہیں غار میں جب کچھ 

شعور آیا اور چاند سورج دیکھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے لیکن یہ غار والی بات مستند نہیں 

سے گفتگو اور مکالمے کے وقت حضرت ابراہیم  ہے قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم

علیہ السالم نے یہ باتیں کی ہیں اسی لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں 

تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں اور مقصد اس مکالمے سے معبودان باطل کی 

 اصل حقیقت کی وضاحت تھی۔

 
 ِ ىَي ِلَّلَّ ُت َوَْجِ ْ ْ َوَجَّ َمآ َاََن ِمَن الُْمّْشِِكْْيَ   ِاّٰنِ ِت َواَْلَْرَض َحِنْيًفا وَّ وه مه  11ْۚي فََطَر السَّ

جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر اور ( ۱)میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں 

 میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے رخ یا چہرے کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ چہرے سے  ۱۔۷٢

طلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود ہللا مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ م

 عزوجل ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔

 
ىِن ۭ َوََلٓ َاَخاُف َما تُّْشُِكْونَ  ِ َوقَْد َهده ْ ِِف اّلٰله ّٰنِ ْوۗ ٗه قَْوُمٗه  ۭ قَاَل َاَُتَاۗجُّ ٍء ِعلًْما  ۭ َافَََل تََتَذكَُّرْوَن    َوَحاۗجَّ ْ ُكَّ ََشْ ا  َۭوِسَع َرِٰبِ ً ْ َشـْيـــــ  ََّشاَۗء َرِٰبِ ٓ َاْن ي ِبٖهٓ ِاَلَّ

11 

آپ نے فرمایا کہ تم ہللا کے معاملے ( ۱)اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دی 

تالیا ہے اور میں ان چیزوں میں مجھ سے حجت کرتے ہو حاالنکہ کہ اس نے مجھے طریقہ ب

سے جن کو ہللا تعاٰلی کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا پروردگار ہی ہرچیز کو 

 اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے۔

جب قوم نے توحید کا یہ وعظ سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی  ۱۔۲۰

و انہوں نے بھی اپنے دالئل دینے شروع کیے جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی تھی ت

اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دالئل تراش رکھے تھے جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا 

ہے جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے 

ہارے تالش کر رکھے ہیں جن کو وہ دالئل سمجھتے ہیں یا جن اور رکھنے کے لیے ایسے س

 سے کم از کم دام تزویر میں پھنسے ہوئے عوام کو جال میں پھنسائے رکھا جاسکتا ہے۔

 
ِ َما لَْم يََُنِْٰل ِبٖه عَلَْيُُكْ ُسلْ  ْكَُتْ ِِبّلٰله افُْوَن َانَُُّكْ َاْْشَ ْكَُتْ َوََل ََّتَ نًا  ۭ فََايُّ الَْفرِيَْقْْيِ َاَحقُّ ِِبَْلَْمِن ۚ ِاْن ُكْنَُتْ تَْعلَُمْوَن   َوَكْيَف َاَخاُف َمآ َاْْشَ  ۘ 10طه

اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے حاالنکہ تم اس بات سے 

نہیں ڈرتے کہ تم نے ہللا کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر ہللا تعاٰلی نے کوئی 

اگر تم خبر ( ۱)لیل نہیں فرمائی، سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مسحق کون ہے د

 رکھتے ہو۔

یعنی مومن اور مشرک میں سے؟ مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دالئل ہیں، جب کہ  ۱۔۲۱

مشرک کے پاس ہللا کی اتاری ہوئی کوئی دلیل نہیں، صرف اوہام باطلہ ہیں یا دور ازکار 

 ت اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا۔تاویال
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هَْتُدْوَن    َك لَهُُم اَْلَْمُن َوُِهْ مُّ
ِٕ
ى
ۗ َمنُْوا َولَْم يَلِْبُسْوٓا ِايَْماَِنُْم ِبُظَْلٍ ُاوله ْيَن اه ِ    11َاَّلَّ

۔ ایسوں ہی کے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے

 (۱)لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں 

آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے حدیث میں آتا ہے  ۱۔۲۴

کوتاہی اور غلطی، گناہ اور زیادتی )کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ظلم کا عام مطلب 

وگئے اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں سمجھا، جس سے وہ پریشان ہ( وغیرہ

لگے، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، آپ صلی ہللا علیہ وسلم  آکر کہنے

اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے ' نے فرمایا 

ْرَك لَظُْلٌم َعِظْیمٌ ) کو کہا جس طرح حضرت لقمان علیہ السالم نے اپنے بیٹے  ( اِنَّ الشِّ

 ۔(صحیح بخاری)یقینا شرک ظلم عظیم ہے ( 31:۔لقمان13

 
ََّك َحِكْْيٌ عَ  ََّشاُۗء  ِۭانَّ َرب ْن ن ٍت مَّ ِهْْيَ عَٰله قَْوِمٖه ۭ نَْرفَُع َدَرجه َآ ِابْره تَيِْنه ُتنَآ اه  11ِلْْيٌ   َوِتِْلَ ُحجَّ

( ۱)کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی ( علیہ السالم)نے ابراہیم اور ہماری حجت تھی وہ ہم 

ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ بیشک آپ کا رب بڑا حکمت واال بڑا علم واال 

 ہے۔

یعنی توحید اٰلہی پر ایسی حجت اور دلیل، جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السالم کی قوم  ۱۔۲۲

وکیف اخاف ما اشرکتم وال تخافون انکم )ر وہ بعض کے نزدیک یہ قول تھا سے بن نہ پڑا۔ او

ہللا تعاٰلی نے حضرت ابراہیم علیہ ( اشرکتم باہلل مالم ینزل بہ علیکم سلطنا فای الفریقین احق باالمن

ا اِْیَمانَھُ )السالم کے اس قول کی تصدیق فرمائی اور کہا  ٕىَِك لَھُُم ۘ  ْم بِظُْلٍم اُولٰ اَلَِّذْیَن ٰاَمنُْوا َولَْم یَْلبُِسْوٓ

ْھتَُدْونَ   (44:۔ االنعام8( ااْلَْمُن َوھُْم مُّ

 
َِّتٖه َداٗوَد َوسُ  َق َويَْعُقْوَب ۭ لُُكًّ َهَديْنَا  ۚ َونُْوًحا َهَديْنَا ِمْن قَْبُل َوِمْن ُذٰرِي ٓ ِاْْسه ُروْ َوَوَهْبنَا ََلٗ ٰه َوهه ُّْوَب َويُْوُسَف َوُمْو َن َوَاي ِنْْيَ  لَْيمه زِي الُْمْحس ِ ِِلَ ََنْ َن  َۭوَكذه

11   

ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانے میں ہم ( ۱)اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب 

داؤد اور سلیمان کو اور ایوب کو اور ( ۴)نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اوالد میں سے 

طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا یوسف کو اور موسٰی کو اور ہارون کو اور اسی 

 کرتے ہیں۔

، ۷۴ڑھاپے میں، جب کہ وہ اوالد سے نا امید ہوگئے تھے، جیسا کہ سورہ ہود آیت یعنی ب ۱۔۲٤

ہوگا، ( علیہ السالم)میں ہے پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب  ۷۲

کی اوالد کا سلسلہ چلے گا، اس لئے یہ  جس کے معنی یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان

 ے۔مشتق ہ( پیچھے سے)عقب 

ذریتہ میں ضمیر کا مرجع بعض مفسرین نے حضرت نوح علیہ السالم کو قرار دیا ہے  ۴۔۲٤ 

کیونکہ وہی اقرب ہیں یعنی حضرت نوح علیہ السالم کی اوالد میں سے داؤد اور سلیمان علیہما 

ی اقرب ہیں یعنی حضرت نوح علیہ السالم کی اوالد میں سے السالم کو قرار دیا ہے کیونکہ وہ

داؤد اور سلیمان علیہما السالم کو اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السالم کو اس لیے کہ 

ساری گفتگو انہی کے ضمن میں ہو رہی ہے لیکن اس صورت میں یہ اشکال پیش آتا ہے کہ پھر 

آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ذریت ابراہیم علیہ السالم  لوط علیہ السالم کا ذکر اس فہرست میں نہیں

میں سے نہیں ہیں وہ ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السالم کے بھتیجے 

ہیں اور ابراہیم علیہ السالم لوط علیہ السالم کے باپ نہیں چچا ہیں لیکن بطور تغلیب انھیں بھی 

شمار کر لیا گیا ہے اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے جہاں ذریت ابراہیم علیہ السالم میں 
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حضرت اسماعیل علیہ السالم کو اوالد یعقوب علیہ السالم کے آباء میں شمار کیا گیا ہے جب کہ 

 ۱۲۲وہ ان کے چچا تھے دیکھیے سورہ بقرہ آیت 

 
ِلحِ  َن الٰصه    11ْْيَ  َوَزَكِرَّيَّ َوَُيْٰيه َوِعيِْسه َوِالَْياَس  ُۭك  ٰمِ

 اور الیاس کو، سب نیک لوگوں میں شامل تھے۔( ۱)زکریا کو یحٰیی کو عیسٰی ( نیز)اور 

عیسٰی علیہ السالم کا ذکر حضرت نوح علیہ السالم یا حضرت ابراہیم علیہ السالم کی اوالد  ۱۔۲٢

ل میں ہی کہ لڑکی کی اوالد بھی ذریت رجا( حاالنکہ ان کا باپ نہیں تھا)میں اس لئے کہا گیا 

اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے )حسن شامل ہوتی ہے۔ جس طرح نبی صلی ہللا علیہ وسلم حضرت 

کو اپنا بیٹا فرمایا ان ابنی ھذا سید و لعل ہللا ان یصلح بہ بین فئتین عظمتین من ( صاحبزادے

 ۔(تفصیل کے لئے دیکھئے تفسیر ابن کثیر)' ( صحیح بخاری)المسلمین 

 
ِعْيَل َوا لَِمْْيَ  َوِاَْسه لْنَا عََٰل الْعه    11لْيََسَع َويُْونَُس َولُْوًطا  ۭ َولُُكًّ فَضَّ

اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر 

 ہم نے فضیلت دی۔

 
ُْم  ْم ۚ َواْجتََبيِْنه ْم َوِاْخَواِِنِ َِتِ ٰه ْم َوُذٰرِي ِ

ِٕ
َِبِٕۗى ْستَـِقْْيٍ   َوِمْن اه اٍط مُّ ُْم ِاٰله ِِصَ  11َوَهَدْيِنه

اور ہم نے ان کو ( ۱)اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اوالد کو اور کچھ بھائیوں کو 

 مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔

اخوان میں  آبا سے اصول اور ذریات سے فروع مراد ہے۔ یعنی ان اصولوں و فروع اور ۱۔۲۷

تِْیبِآُء کے معنی چن لینا اور اپنے خاص سے بھی بہت سوں کو ہم نے مقام ہدائیت سے نوازا آج

میں نے حوض میں )بندوں میں شمار کرنا اور ان کے ساتھ مال لینا۔ یہ َجبِْبُت الَمآ َء فِی الَحوِض 

تخلیص اور اختیار بھی سے مشتق ہے۔ پس اپنے خاص بندوں میں مال لینا۔ اصطفاء ( پانی بھر لیا

 (فتح القدیر)اسی معنی میں مستعمل ہے جب کا مفعول مصطفی مجتبی مخلص اور مختار ہے 

 
ا ََكنُْوا يَْعَملُ  ُكْوا لََحِبطَ َعِْنُْم مَّ ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖه  َۭولَْو َاْْشَ ِ َُّيِْدْي ِبٖه َمْن ي ِِلَ ُهَدى اّلٰله  11ْوَن  ذه

جس کے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت ہللا کی ہدایت ہی ہے 

کرتا ہے اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب 

 اکارت ہوجاتے۔

اٹھارہ انبیاء کے اسمائے گرامی ذکر کر کے ہللا تعاٰلی فرما رہا ہے، اگر یہ حضرات بھی  ۱۔۲۲

ن کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر شرک کا ارتکاب کرلیتے تو ا

اگر تو نے ! اے پیغمبر' ی ہللا علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ہللا تعاٰلی نے فرمایا نبی صل

بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہوجائیں گے، حاالنکہ پیغمبروں سے شرک کا صدور 

 اور ہالکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ممکن نہیں۔ مقصد امتوں کو شرک کی خطرناک 

 
ُٓؤََلِۗء فََقْد َوُكَّْ  َة  ۚ فَِاْن يَّْكُفْر ِّبَا هه َب َوالُْحُْكَ َوالنُُّبوَّ ُُم اْلِكته تَيِْنه ْيَن اه ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ ِفرِْيَن   ُاوله َّيُْسْوا ِّبَا ِبكه  11نَا ِّبَا قَْوًما ل

اور نبوت عطا کی تھی سو اگر یہ لوگ  یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت

تو ہم نے اس کے لئے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیئے ہیں۔ جو اس ( ۱)نبوت کا انکار کریں 

 ۔(۴)کے منکر نہیں ہیں 

 اس سے مراد رسول ہللا کے مخالفیں، مشرکین اور کفار ہیں۔ ۱۔۲٢

 ندار ہیں۔اس سے مراد مہاجرین و انصار اور قیامت تک آنے والے ایما ۴۔٢۲
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لُُُكْ عَلَْيِه َاْجًرا  ِۭاْن ُهَو ِاَلَّ  ٓ َاْســـــ  ُِٕىُم اْقتَِدْه  ۭ قُْل َلَّ ُ فَُِبُده ْيَن َهَدى اّلٰله ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ لَِمْْيَ   ُاوله ي ِللْعه    11 ِذْكره

یہی لوگ ایسے تھے جن کو ہللا تعاٰلی نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان ہی کے طریق پر 

یہ تو صرف ( ۴)آپ کہہ دیجیئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ( ۱)چلیئے 

 ۔(۲)تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے 

اس سے مراد انبیاء مذکورین ہیں۔ ان کی پیروی کا حکم مسئلہ توحید میں اور ان احکام و  ۱۔٢۰

ول دین تمام شریعتوں میں ایک ہی کیونکہ اص( فتح القدیر)شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں ہوئے 

میں کچھ کچھ اختالف رہا جیسا کہ آیت شرع لکم من الدین ما رہے ہیں گو شرائع اور مناہج 

 سے واضح ہے ( الشوری)وصی بہ نوحا 

یعنی تبلیغی دعوت کا، کیونکہ مجھے اس کا صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عند ہللا ملے  ۴۔٢۰

 گا۔

صیحت حاصل کریں۔ پس یہ قرآن انھیں کفر و شرک کے اندھیروں جہان والے اس سے ن ۲۔٢۰

نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور ضاللت کی پگڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی سے 

صراط مسقیم پر گامزن کردے گا۔ بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، ورنہ 

 ہوگا۔دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھنے واال معاملہ 

 
ٍء ۭ قُْل َمْن َانَْزَل الْ  ْن ََشْ ُ عَٰله بََّشٍ ِمٰ َ َحقَّ قَْدِرٖهٓ ِاْذ قَالُْوا َمآ َاْنَزَل اّلٰله َعلُْونَٗه قََراِطيَْس َوَما قََدُروا اّلٰله ِٰلنَّاِس َّتْ ُهًدى ل ٰه نُْوًرا وَّ ْي َجاَۗء ِبٖه ُمْو ِ َب اَّلَّ ِكته

ُفْوَن َكِثْْيً  ُ    ُُثَّ َذْرُِهْ ِِفْ َخْوِضهِْم يَلْ تُْبُدْوَِنَا َوَُّتْ َِبُۗؤُُكْ ۭ قُِل اّلٰله ا لَْم تَْعلَُمْوٓا َانَُْتْ َوََلٓ اه ِْٰمَُتْ مَّ  10َعُبْوَن     ا  ۚ َوعُل

اور ان لوگوں نے ہللا کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی جب کہ یوں کہہ دیا کہ ہللا 

آپ یہ کہئے وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس ( ۱)زل نہیں کی نے کسی بشر پر کوئی چیز نا

کو موسٰی الئے تھے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لئے وہ ہدایت ہے 

ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی ( ۴)جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا 

بتائی گئی ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور  باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی باتیں

پھر ان کو ان کے خرافات میں ( ٤)۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہللا نے نازل فرمایا (۲)نہ تمہارے بڑے۔ 

 کھیلتے رہنے دیجئے۔

قََدر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اور یہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی  ۱۔٢۱

یں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ رسل معرفت حاصل کرنے کے معنی م

زال کتب کا انکار کرتے ہیں، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ انھیں ہللا کی صحیح معرفت اور ان

ہی حاصل نہیں ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے، عالوہ ازیں اسی عدم معرفت اٰلہی کی 

قاصر رہے کہ انسان پر ہللا تعاٰلی کا کالم کس وجہ سے وہ نبوت و رسالت کی معرفت سے بھی 

اََكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا اَْن )طرح نازل ہو سکتا ہے؟جس طرح دوسرے مقام پر ہللا تعاٰلی نے فرمایا 

ْنھُْم اَْن اَْنِذِر النَّاسَ  کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ( 4:۔یونس30( اَْوَحْینَآ اِٰلى َرُجٍل مِّ

ان ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر مامور کر دیا ہم نے 

ا اِْذ َجا)ہے؟ دوسرے مقام پر فرمایا  ُ بََشًرا ۘ  َوَما َمنََع النَّاَس اَْن یُّْؤِمنُْوٓ ا اَبََعَث ہللٰاٰ ٓ اَْن قَالُْوٓ َءھُُم اْلھُٰدٓى ااِلَّ

ُسْواًل  کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے ہدایت آجانے ( 82:۔ االسراء37( رَّ

کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہللا نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ اس کی کچھ تفصیل اس 

کے حاشیے میں بھی گزر چکی ہے آیت زیر وضاحت میں بھی انہوں نے  ۲سے قبل آیت نمبر 

عاٰلی نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل اپنے اس خیال کی بنیاد پر اس بات کی نفی کی کہ ہللا ت

موسٰی علیہ السالم پر ! کی ہے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ اگر یہ ہی بات ہے تو ان سے پوچھو

 ( جس کو یہ مانتے ہیں)تورات کس نے نازل کی تھی 
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آیت کی مذکورہ تفسیر کے مطابق اب یہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس  ۴۔٢۱

دیتے ہو اور متفرق اوراق میں رکھتے ہو جن میں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کر کتاب کو 

جنکو چاہتے ہو چھپا لیتے ہو۔ جیسے رجم کا مسئلہ یا نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی صفات کا 

مسئلہ ہے۔ حافظ ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری وغیرہ نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ مکی آیت 

خطاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور بعض مفسرین نے پوری آیت کو ہی ہے، اس میں یہود سے 

یہود سے متعلق قرار دیا ہے اور اس میں سرے سے نبوت و رسالت کا جو انکار ہے اسے یہود 

کی ہٹ دھرمی، ضد اور عناد پر مبنی قول قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی 

د سے، دوسرے پوری آیت کو مشرکین سے اور تیسرے تین رائے ہیں۔ ایک پوری آیت کو یہو

 آیت کی ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور یہود سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ وہللٰاٰ اَْعلَمُ 

یہود سے متعلْق ماننے کی صورت میں اس کی تفسیر ہوگی کہ تورات کے ذریعے سے  ۲۔٢۱

 تمہیں بتائی گئیں، بصورت دیگر قرآن کے ذریعے سے۔ 

 اب ہےکا جو( کس نے اتارا)یہ َمْن اَ نَُز َل  ٤۔٢۱

 
 ِ ي َوَمْن َحْولَهَا  َۭواَّلَّ ْي بَْْيَ يََديِْه َوِلُتْنِذَر ُامَّ الُْقره ِ ُق اَّلَّ َصٰدِ ٌك مُّ َ ُه ُمَبه ٌب َاْنَزلْنه َذا ِكته ْم ُُيَ َوهه ِخَرِة يُْؤِمنُْوَن ِبٖه َوُِهْ عَٰله َصََلَِتِ  11اِفُظْوَن    يَْن يُْؤِمنُْوَن ِِبَْله

اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے 

پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ 

نی نماز پر اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپ

 مداومت رکھتے ہیں۔

 
َمْن قَالَ  ٌء وَّ َِ ِالَْيِه ََشْ ِ َكِذًِب َاْو قَاَل ُاْوِ َ ِاَلَّ َولَْم يُْو ي عََٰل اّلٰله ِن افََْته ِت الَْمْوِت َوَمْن َاْظََلُ ِممَّ ِلُمْوَن ِِفْ ََغَره ٓي ِاِذ الٰظه ُ ۭ َولَْو تَره  َسُاْنزُِل ِمثَْل َمآ َاْنَزَل اّلٰله

َزْوَن عََذاَب الْهُْوِن ِبَما ُكْنَُتْ  ْم ۚ َاْخرُِجْوٓا َانُْفَسُُكْ ۭ َالَْيْوَم ُّتْ َكُة َِبِسُطْوٓا َايِْدُّْيِ
ِٕ
ْوَن    َوالَْملهۗى َتْكَِبُ يهِتٖه تَس ْ ِ غَْْيَ الَْحٰقِ َوُكْنَُتْ َعْن اه  11 تَُقْولُْوَن عََٰل اّلٰله

ہللا تعاٰلی پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ  اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو

مجھ پر وحی آتی ہے حاالنکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی اور جو شخص یوں 

کہے کہ جیسا کالم ہللا نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی التا ہوں اور اگر آپ اس وقت 

اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے  دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہونگے

اس سبب سے کہ تم ( ۱)ہونگے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی 

 ۔(۴)ہللا تعاٰلی کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم ہللا تعاٰلی کی آیات سے تکبر کرتے تھے 

انکار کرنے والے اور جھوٹے ظالم سے مراد ہر ظالم ہے اور اس میں کتاب اٰلہی کا  ۱۔٢۲

فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہونگے، یعنی جان نکالنے کے '  مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں۔

سے مراد قبض روح کا دن اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبداء قبر ( آج)لئے 

ور جان نکالنے کا ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ورنہ ہاتھ پھیالنے ا

حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا 

جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی 

زندگی سے قبل، یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے 

ع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہالتی ہے۔ چاہے اسے کسی درندے نے کھایا ہو، اس کی الش وقو

سمندر کی موجوں کی نذر ہوگئی ہو یا اسے جال کر راکھ بنا دیا گیا یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو۔ یہ 

 برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر ہللا تعاٰلی قادر ہے۔

لگانے میں انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور  ہللا کے ذمے جھوٹی باتیں ۴۔٢۲

ٹا دعوائے نبوت بھی ہے اسی طرح نبوت و رسالت کا انکار و استکبار ہے۔ ان دونوں وجوہ جھو

 سے انھیں ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔
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تَرَ  ٍة وَّ َل َمرَّ ي مََكَ َخلَْقنهُُكْ َاوَّ ُْم ِفْيُُكْ َولََقْد ِجْئُتُمْوََن فَُراده َُتْ َاِنَّ ْيَن َزَُعْ ِ ي َمَعُُكْ ُشَفَعاَۗءُُكُ اَّلَّ ُُكْ َوَراَۗء ُظهُْوِرُُكْ ۚ َوَما نَره لْنه ا َخوَّ َع بَيْنَُُكْ َوَضلَّ ْكَُتْ مَّ ََّقطَّ ُۗؤا ۭ لََقْد ت كه  ُْشَ

ْوَن     ا ُكْنَُتْ تَْزُُعُ    11َعْنُُكْ مَّ

س طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم ج( ۱)اور تم ہمارے پاس تن تنہا آگئے 

نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت 

کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعٰوی رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں 

ہوگیا اور تمہارا دعوٰی سب تم سے گیا گزرا ہوا  شریک ہیں۔ واقع تمہارے آپس میں قطع تعلق تو

 ہے۔

دی فرد کی جمع ہے جس طرح سکاری سکران کی اور کسالی کسالن کی جمع ہے۔ فرا ۱۔٢٤

مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ گے، تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا 

ر اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا، یعنی ان میں نہ اوالد اور نہ معبود، جن کو تم نے ہللا کا شریک او

سے کوئی چیز بھی فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ اگلے جملوں میں انہی امور کی مزید 

 وضاحت ہے۔

 
ِلُُكُ  ِت ِمَن الْـَحٰيِ ۭذه رُِج الَْميِٰ ْٰ ِت َوُم رُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِٰ ى  ۭ ُُيْ َ فَاِلُق الَْحٰبِ َوالنَّوه ُ فََاّٰنه تُْؤفَُكْوَن    ِانَّ اّلٰله  11اّلٰله

وہ جاندار کو بےجان سے نکال ( ۱)بیشک ہللا تعاٰلی دانہ کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے واال ہے 

ہللا تعاٰلی یہ ہے، سو تم کہاں ( ۲)اور وہ بےجان کو جاندار سے نکالنے واال ہے ( ۴)التا ہے 

 الٹے چلے جا رہے ہو۔

۔ ہللا :کی بےمثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہو رہا ہے، فرمایا یہاں سے ہللا تعاٰلی  ۱۔٢٢

اور گھٹلی کو، جسے کاشتکار زمین کی طے میں دبا دیتا ہے، پھاڑ کر اس ( حب)تعاٰلی دانے 

سے انواع و اقسام کے درخت پیدا فرماتا ہے۔ زمین ایک ہوتی ہے پانی بھی جس سے کھیتیاں 

ہے۔ لیکن جس جس چیز کے وہ دانے یا گٹھلیاں ہوتی ہیں، اس  سیراب ہوتی ہیں، ایک ہی ہوتا

کے مطابق ہی ہللا تعاٰلی مختلف قسم کے غلو اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرماتا دیتا ہے۔ 

 کیا ہللا کے سوا بھی کوئی ہے، جو یہ کام کرتا ہو یا کر 

 سکتا ہو؟ 

یں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا یعنی دانے اور گٹھلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس م ۴۔٢٢

ا ہے یا وہ خوشبو دار رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ پھیلتا ہے اور پھل یا غلہ دیت

کر یا سونگھ کر انسان فرحت و انبسات محسوس کرتا یا نطفے اور انڈے سے انسان اور 

 حیوانات پیدا کرتا ہے۔

میں ہیں۔ حی اور میت کی تعبیر مومن اور یعنی حیوانات سے انڈے، جو مردہ کے حکم  ۲۔٢٢

کافر سے بھی کی گئی ہے، یعنی مومن کے گھر میں کافر اور کافر کے گھر میں مومن پیدا کر 

 دیتا ہے۔

 
ِِلَ تَْقِديُْر الَْعزِْيِز الَْعلِ  ْمَس َوالَْقَمَر ُحْسـَباًَن  ۭذه الشَّ َّْيَل َسَكنًا وَّ  11    ْْيِ فَاِلُق اَْلِْصَباِِ ۚ َوَجَعَل ال

اور سورج اور چاند ( ۴)اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے ( ۱)وہ صبح کا نکالنے واال 

 یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو قادر ہے بڑے علم واال ہے۔( ۲)کو حساب سے رکھا ہے 

اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا  ۱۔٢٦

 ہے جس سے ہرچیز روشن ہوتی ہو جاتی ہے۔کرتا 

کیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر یعنی رات کو تاری ۴۔٢٦

 کے آرام کر سکیں۔
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یعنی دونوں کے لئے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیر و اضطراب نہیں  ۲۔٢٦

ر وہ گرمی اور سردی میں رواں رہتے ہیں۔ ہوتا، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، جن پ

میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی اور گرمی میں اس سے برعکس دن جس کی بنیاد پر سردی 

اور سورہ  ٤۰سورة ٰیسین  ٢لمبے اور راتیں چھوٹی ہوجاتی ہیں۔ جس کی تفصیل سورہ یونس۔

 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ٢٤اعراف 

 
ْي َجَعَل لَُُكُ  ِ َّْعلَُمْوَن     َوُهَو اَّلَّ يهِت ِلَقْوٍم ي لْنَا اَْله ِت الََْبِٰ َوالَْبْحِر ۭ قَْد فَصَّ  11النُُّجْوَم ِلََتَْتُدْوا ِّبَا ِِفْ ُظلُمه

اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعہ سے اندھیروں 

۔ بیشک ہم نے دالئل خوب کھول کھول (۱)میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو 

 کر بیان کر دیئے ان لوگوں کے لئے جو خبر رکھتے ہیں۔

ستاروں کا یہاں یہ ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے، ان کے دو مقصد اور ہیں جو  ۱۔٢۷

دوسرے مقام پر بیان کئے گئے ہیں۔ آسمانوں کی زینت اور شیطانوں کی مرمت۔ رجو ما 

بن کر گرتے ہی۔ عنی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شعلہ للشیطین۔ ی

بعض علماء کا قول ہے۔ من اعتقد فی ہذاہ النجوم غیر ثالث فقد اخطاء وکذب علی ہللا ان تینوں 

باتوں کے عالوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ 

 پر جھوٹ باندھتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم غلطی پر ہے اور ہللا

کا چرچا ہے، جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حاالت اور انسانی زندگی یا کائنات 

میں ان کے اثرات بتانے کا دعٰوی کیا جاتا ہے وہ بےبنیاد ہے اور شریعت کے خالف بھی۔ 

دو ہی کا ایک شعبہ بتالیا گیا ہے۔ من اقتبس علماء من النجوم چنانچہ ایک حدیث میں اسے جا

 (حسنہ االلبانی صحیح ابی داؤد) اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد 

 
 َّ يهِت ِلَقْوٍم ي لْنَا اَْله ُمْسـَتْوَدٌٌ ۭ قَْد فَصَّ َتَقر  وَّ اِحَدٍة فَُمس ْ َّْفٍس وَّ ْن ن ْيٓ َانَْشاَُُكْ ِمٰ ِ  11   ْفَقهُْونَ َوُهَو اَّلَّ

اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور 

بیشک ہم نے دالئل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ان ( ۱)ایک جگہ چندے رہنے کی 

 لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔

تِْوَدع، سے صلب پدر مراد ہے اکثر مفسرین کے نزدیک ُمْستَقَر، سے رحم مادر اور ُمسْ  ۱۔٢۲

 (قدیرفتح ال)

 
ا َّنُّْ  ٍء فََاْخَرْجنَا ِمنُْه َخِْضً َماِۗء َماًۗء  ۚ فََاْخَرْجنَا ِبٖه نََباَت ُكِٰ ََشْ ْيٓ َانَْزَل ِمَن السَّ ِ اِكًبا  ۚ َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطلِْعهَا ِقنَْواٌن َداِنَيةٌ َوُهَو اَّلَّ ََتَ ٰهٍت   ِرُج ِمنُْه َحبًّا مُّ َجن  وَّ

ا ِاٰله ثََمرِٖهٓ ِاَذآ َاثْمَ  غَْْيَ ُمتََشاِبٍه ۭ ُانُْظُرْوٓ اَن ُمْشتَُِبًا وَّ مَّ يُْتْوَن َوالرُّ الزَّ ْن َاْعنَاٍب وَّ ُّْؤِمنُْوَن    ِمٰ َِٰقْوٍم ي ِلُُكْ ََلٰيهٍت ل  11ــَر َويَْنِعٖه ِۭانَّ ِِفْ ذه

یا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر قسم کے اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسا

کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے ( ۴)پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی ( ۱)نباتات کو نکاال 

۔ اور کھجور کے درختوں سے ان کے گچھے میں سے، خوشے (۲)چڑھے ہوئے نکالتے ہیں 

کے بعض ایک  ہیں جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور زیتوں اور انار

دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے ہر ایک 

ان لوگوں ( ٤)کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو ان میں دالئل ہیں 

 کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔

و رہا ہے یعنی بارش کا کا بیان ہ( کاریگری)یہاں سے اس کی ایک اور عجیب صنعت  ۱۔٢٢

 ماتا ہے۔پانی جس سے وہ ہر قسم کے درخت پیدا فر
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اس سے مراد سبز شاخیں اور کونپلیں ہیں جو زمین میں دبے ہوئے دانے سے ہللا تعاٰلی  ۱۔٢٢ 

 زمین کے اوپر ظاہر فرما رہا ہے، پھر وہ پودا یا درخت نشو نما پاتا ہے۔

دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ جس طرح گندم اور  یعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے ۴۔٢٢

ہوتی ہیں۔ مراد یہ سب غلہ جات مثالً جو، جوار، باجرہ، مکئی، گندم اور چاول  چاول کی بالیاں

 وغیرہ۔

قنوان قنو کی جمع ہے جیسے ٓصنو اور صنوان ہے مراد خوشے ہیں۔ طَْلع،ُ وہ گابھا یا  ۲۔٢٢

یہی بڑھ کر خوشہ بنتا ہے اور پھر رطب کی شکل  گچھا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل ہے،

ہے۔ دنِیَۃُ، سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہوں۔ اور کچھ خوشے دور ہوتے ہیں  اختیار کر لیتا

جن تک ہاتھ نہیں پہنچتے بطور امتنان دانیۃ کا ذکر فرما دیا ہے مطلب ہے منھا دانیہ ومنھا بعیدة 

جنات زیتون اور  ٤۔٢٢۔ (فتح اْلقدیر)ِعیدةُ، مخدوف ہے۔ بَ ( کچھ خوشے قریب ہیں اور کچھ دور)

یہ سب منصوب ہیں جن کا عطف نبات پر ہے یعنی فاخرجنا بہ جنات یعنی بارش کے پانی رمان 

 سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے۔

نہیں ہیں یا ان  یعنی بعض اوصاف میں یہ باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے ٤۔٢٢

یا شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں  کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھل نہیں ملتے

 لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف ہیں۔

یعنی مذکورہ تمام چیزوں میں خالق کائنات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت و رحمت  ٤۔٢٢ 

 ہیں۔ کے دالئل

 
ََكۗءَ  ِ ُْشَ ٰله َُعَّا يَِصُفْوَن     َوَجَعلُْوا ّلِلٰه نَٗه َوتَعه ْبحه    ٠١١الِْجنَّ َوَخلََقهُْم َوَخَرقُْوا ََلٗ بَِنْْيَ َوبَنهتٍۢ ِبَغْْيِ ِعَْلٍ ۭس ُ

اور لوگوں نے شیاطین کو ہللا تعاٰلی کا شریک قرار دے رکھا ہے حاالنکہ ان لوگوں کو ہللا ہی 

بیٹے اور بیٹیاں بال سند تراش رکھی ہیں اور  نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے ہللا کے حق میں

 وہ پاک اور برتر ہے ان بتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔

 
ٍء ۚ َوهُ  ٗ َصاِحَبٌة  ۭ َوَخلََق ُكَّ ََشْ لَْم تَُكْن َلَّ ِت َواَْلَْرِض ۭ َاّٰنه يَُكْوُن ََلٗ َوَلٌ وَّ وه مه ٍء عَِلْْيٌ      بَِديُْع السَّ ِٰ ََشْ ُُ  ٠١٠َو ِب

سمانوں اور زمین کا موجد ہے، ہللا تعاٰلی کے اوالد کہاں ہوسکتی ہے حاالنکہ اس کے کوئی وہ آ

 اور وہ ہرچیز کو خوب جانتا ہے۔( ۱)بیوی تو ہے نہیں اور ہللا تعاٰلی نے ہرچیز کو پیدا کیا 

یعنی جس طرح ہللا تعاٰلی ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں واحد ہے، کوئی اس کا  ۱۔۱۰۱

میں کسی اور کو  نہیں اس طرح وہ اس الئق ہے اس اکیلے کی عبادت کی جائے، عبادتشریک 

شریک نہ بنایا جائے۔ لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا 

رکھا ہے، حاالنکہ وہ خود ہللا کے پیدا کردہ ہیں مشرکین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون 

ہیں لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو ہللا کا شریک بنایا ہوا ہے،  اشخاص کی کرتے

بات دراصل یہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے اس لئے 

 گویا شیطان ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں متعدد

 ۔٤۱، سورہ سبا۔٦۰سورة ٰیسین  ٤٤سورة مریم۔  ۱۱۷جگہ بیان کیا گیا ہے مثالً سورہ نساء۔

 
ِكيْ  ٍء وَّ ٍء فَاْعُبُدْوُه  ۚ َوُهَو عَٰله ُكِٰ ََشْ َ ِاَلَّ ُهَو ۚ َخاِلُق ُكِٰ ََشْ ُ َربُُُّكْ ۚ ََلٓ ِاَله ِلُُكُ اّلٰله  ٠١١ٌل   ذه

نے واال ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں، ہرچیز کا پیدا کر! یہ ہللا تعاٰلی تمہارا رب

 تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہرچیز کا کارساز ہے۔

 
ِبْْيُ     َٰ بَْصاُر ۡ َوُهَو يُْدِرُك اَْلَبَْصاَر  ۚ َوُهَو اللَِّطْيُف الْ  ٠١١ََل تُْدِرُكُه اَْلَ
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اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور ( ۱)اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہوسکتی 

 ین باخبر ہے۔وہی بڑا باریک ب

آنکھیں ہللا کی حقیقت تک نہیں پہنچ ابصار بصر نگاہ کی جمع ہے۔ یعنی انسان کی ۱۔۱۰۲

سکتیں۔ اور اگر اس سے مراد روئیت بصری ہو تو اس کا تعلق دنیا سے ہوگا۔ یعنی دنیا کی آنکھ 

یامت سے کوئی ہللا کو نہیں دیکھ سکتا۔ تاہم یہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ ق

والے دن اہل ایمان ہللا تعاٰلی کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار سے مشرف ہونگے۔ اس 

لئے مسلمانوں کا ایک فرقہ کا اس آیت سے ثبوت و دلیل کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ہللا کو کوئی 

بھی نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں نہ آخرت میں، صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس نفی کا تعلق صرف 

یا سے ہے۔ اسی لئے حضرت عائشہ بھی اس آیت سے استدالل کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جس دن

ہللا تعاٰلی کی ( شب معراج میں)شخص نے بھی یہ دعوٰی کیا کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے 

، کیونکہ اس آیت کی روح سے (صحیح بخاری)زیارت کی ہے، اس نے قطًعا جھوت بوال 

 کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی میں دیدار ممکن پیغمبر سمیت کوئی بھی ہللا

اِٰلى  ۘ  44ُوُجْوہٌ یَّْوَمٕىٍِذ نَّاِضَرةٌ  )۔:ہوگا، جیسے دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا اثبات فرمایا 

کئی چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے، اپنے رب کی ( 44-41:۔ القیامۃ75(  ۘ  41َربِّھَا نَاِظَرةٌ  

 دیکھ رہے ہونگے۔ طرف

 
ُُِٰكْ ۚ فََمْن َابَّْصَ فَِلنَْفِسٖه  ۚ َوَمْن َُعَِي فََعلَْْيَا  َۭوَمآ َاََن عَلَيْ  ب ُر ِمْن رَّ

ِٕ
 ٠١١ُُكْ ِِبَِفْيظٍ   قَْد َجاَۗءُُكْ بََصاۗى

اب بالشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سو جو 

( ۱)گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا شخص دیکھ لے 

 (۴)اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں 

بصائر بصیرة کی جمع ہے جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے یہاں مراد وہ دالئل  ۱۔۱۰٤

 علیہ وسلم نے ہیں، جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کئے ہیں اور جنہیں نبی صلی ہللا

کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنا لے گا اس میں اسی بھی احادیث میں بیان فرمایا ہے جو ان دالئل 

 کا

فائدہ ہے، نہیں اپنائے گا تو اسی کا نقصان ہے۔ جیسے فرمایا من اھتدی فانما یھتدی لنفسہ ومن 

 وضاحت آیت کا ہے ضل فانما یضل علیھا بنی اسرائیل اس کا مطلب بھی وہی ہے جو زیر

بلکہ صرف مبلغ داعی اور بشیر و نذیر ہوں راہ دکھالنا میرا کام ہے راہ پر چال دینا یہ  ۴۔۱۰٤ 

 ہللا کے اختیار میں ہے۔

 
َّْعلَُمْوَن     نَٗه ِلَقْوٍم ي ِٰ يهِت َوِلَيُقْولُْوا َدَرْسَت َوِلُنَبي ِِلَ نَُّصُِٰف اَْله  ٠١١َوَكذه

کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی اور ہم اس طور پر دالئل 

 اور تاکہ ہم کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کر دیں۔( ۱)سے پڑھ لیا ہے 

یعنی ہم توحید اور اس کے دالئل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان  ۱۔۱۰٢

ی ہللا علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور کرتے ہیں کہ مشرکین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد صل

ٓ اِْفكُ )سیکھ کر آیا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا۔  ا اِْن ٰھَذٓا ااِلَّ اْفتَٰرىهُ  ۘ  َوقَاَل الَِّذْیَن َكفَُرْوٓ

ُزْوًرا ۘ  فَقَْد َجا ڔَواََعانَٗه َعلَْیِه قَْوٌم ٰاَخُرْوَن  ا اََساِطْیُر ا ڔĆُءْو ظُْلًما وَّ لِْیَن اْكتَتَبَھَا فَِھَي تُْمٰلى َوقَالُْوٓ اْلَوَّ

اَِصْیاًل  کافروں نے کہا، یہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، ( 2-5:۔ الفرقان45( Ĉَعلَْیِه بُْكَرةً وَّ

جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا دعٰوی کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر 

پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جس کو اس نے لکھ کر رکھا ہے  آئے ہیں۔ نیز انہوں نے کہا کہ یہ
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حاالنکہ بات یہ نہیں ہے، جس طرح یہ سمجھتے یا دعٰوی کرتے ہیں بلکہ مقصد اس تفصیل ' 

 سے سمجھ دار لوگوں کے لئے بیان و تشریح ہے تاکہ ان پر حجت بھی ہو جائے۔

 
 ٓ َِٰك  ۚ ََل ب َِّبْع َمآ ُاْوِ َ ِالَْيَك ِمْن رَّ َ ِاَلَّ ُهَو  ۚ َوَاْعرِْض َعِن الُْمّْشِِكْْيَ  ِات  ٠١١ ِاَله

آپ خود اس طریقہ پر چلتے رہئے جس کی وحی آپ کے رب تعاٰلی کی طرف سے آپ کے پاس 

 آئی ہے، ہللا تعاٰلی کے سوا کوئی الئق عبادت نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے۔
 

كُ  ُ َمآ َاْْشَ ْم ِبَوِكْيٍل َولَْو َشاَۗء اّلٰله َك عَلَْْيِْم َحِفْيًظا  ۚ َوَمآ َانَْت عَلَْْيِ  ٠١١ْوا  َۭوَما َجَعلْنه

اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا۔ ( ۱)اگر ہللا تعاٰلی کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے 

 ۔(۴)اور نہ آپ ان پر مختار ہیں 

 کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی اس نکتے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ ہللا ۱۔۱۰۷

ے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور رضا تو اسی میں ہے کہ اس ک

نہیں کیا کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی، ورنہ ہللا تعاٰلی کے پاس تو 

مزید )ادر ہی نہ ہو سکے ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر ق

 ۔ (کا حاشیہ ۲٢النعام آیتاور سورہ ا ۴٢۲دیکھئے سورة بقرہ آیت 

یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مقصد نبی صلی ہللا علیہ وسلم ۴۔۱۰۷

کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا تقاضا ہے اور آپ صرف 

مکلف تھے اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا  اسی حد تک

 ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے جن کے قبول اسالم کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے
 

ِِلَ  ا ِبَغْْيِ ِعَْلٍ َۭكذه َ عَْدوًۢ بُّوا اّلٰله ِ فَيَس ُ ْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِ بُّوا اَّلَّ ُُئُْم ِبَماََكنُْوا يَْعَملُْوَن   َوََل تَس ُ ِٰ ْرِجُعهُْم فَُينَب ْم مَّ ِ لَهُْم ۠ ُُثَّ ِاٰله َرّٰبِ ٍة َُعَ ِٰ ُامَّ ُُ َّنَّا ِل  ٠١١ َزي

اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ ہللا تعاٰلی کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ 

ہم نے اسی طرح ہر ( ۱)یں گستاخی کریں گے جاہالنہ ضد سے گزر کر ہللا تعاٰلی کی شان م

طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو 

 وہ ان کو بتال دے گا جو کچھ بھی کیا کرتے تھے۔

یہ سد ذریعہ کے اصول پر مبنی ہے کہ اگر ایک درست کام، اس سے بھی زیادہ بڑی  ۱۔۱۰۲

طرح نبی صلی بنتا ہو تو وہاں اس درست کام کا ترک راجح اور بہتر ہے۔ اسی  خرابی کا سبب

ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے 

 (صحیح مسلم)والدین کے لئے گالی کا سبب بن جاؤ گے 
 

ْن جَ 
ِٕ
ْم لَى َد َايَْماِِنِ ِ ََجْ َآ ِاَذا َجاَۗءْت َوَاْقَسُمْوا ِِبّلٰله ِ َوَما يُْشِعُرُُكْ   َاِنَّ يهُت ِعْنَد اّلٰله ََّما اَْله َُّيْؤِمُُنَّ ِّبَا  ۭ قُْل ِان يٌَة ل  ٠١١ ََل يُْؤِمنُْوَن    اَۗءَْتُْم اه

اگر ان کے پاس ( ۱)اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر ہللا تعاٰلی کی قسم کھائی 

تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں  (۴)کوئی نشانی آجائے 

اور تم کو اس کی کیا خبر وہ نشانیاں جس وقت آجائیں گی یہ ( ۲)سب ہللا کے قبضہ میں ہیں 

 لوگ تب بھی ایمان نہ الئیں گے۔

 حلفوا ایمانا مؤکدة بڑی تاکید سے قسمیں کھائیں۔: جھد ایمانہم، ای  ۱۔۱۰٢

ٰی علیہ کوئی بڑا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، جیسے عصائے موس یعنی ۴۔۱۰٢

 السالم۔ احیائے موتی اور ناقہء خمود وغیرہ جیسا۔

ان کا یہ مطالبہ خرق عادت تعنت و عناد کے طور پر ہے، طلب ہدایت کی نیت سے نہیں  ۲۔۱۰٢

چاہے تو ان کا مطالبہ پورا  ہے۔ تاہم ان نشانیوں کا ظہور تمام تر ہللا کے اختیار میں ہے، وہ



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 304 

کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا  کردے۔ بعض مرسل روایات میں ہے کہ

جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، جس پر جبرائیل علیہ السالم نے آکر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی 

ہللا علیہ وسلم نے پسند نہ ایمان نہ الئے تو پھر انھیں ہالک کر دیا جائے گا جسے نبی صلی 

 (ابن کثیر)فرمایا۔ 
 

ْم  نََذُرُِهْ ِِفْ ُطْغَياِِنِ ٍة وَّ َل َمرَّ َدََتُْم َوَابَْصاَرُِهْ مََكَ لَْم يُْؤِمنُْوا ِبٖهٓ َاوَّ
ِٕ
ُِٰب َافَٔــْـ     ٠٠١يَْعَمهُْوَن    َونَُقل

کہ یہ لوگ اس پر پہلی اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا 

 اور ہم ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔( ۱)دفعہ ایمان نہیں الئے 

اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں الئے تو اس کا وبال ان پر اس طرح پڑا  ۱۔۱۱۰

ی مفہوم کہ آئندہ بھی ان کے ایمان النے کا امکان ختم ہوگیا۔ دلوں اور نگاہوں کو پھیر دینے کا یہ

 (کثیرابن )ہے 
 

 80 پارہ  
 

ٍء قُُبًَل مَّ  ْم ُكَّ ََشْ ََن عَلَْْيِ َكَة َوَُكََّمهُُم الَْمْوٰته َوَحَّشْ
ِٕ
ُم الَْملهۗى لْنَآ ِالَْْيِ َّنَا نَزَّ هَلُْوَن   َولَْو َان ُِهْ ََيْ ُ َولهِكنَّ اَْكََثَ ََّشاَۗء اّلٰله ٓ َاْن ي  ٠٠٠ ا ََكنُْوا ِلُيْؤِمنُْوٓا ِاَلَّ

( ۱)اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے 

تب ( ۴)اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو ال کر جمع کر دیتے ہیں 

 بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ التے ہاں اگر ہللا ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ

 (۲)جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔

 ت کی تصدیق کر دیتے۔ اور وہ حضرت محمد رسول ہللا کی رسال ۱۔۱۱۱

دوسرا مفہوم اس کا بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے  ۴۔۱۱۱

روبرو پیش کر دیتے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہرچیز جمع ہو کر گروہ در 

طالبوں کے پورا روہ یہ گواہی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانیوں اور مگ

کر دینے کے باوجود یہ ایمان النے والے نہیں ہیں۔ مگر جس کو ہللا چاہے اسی مفہوم کی یہ آیت 

جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہوگئی ہے وہ ایمان نہیں الئیں ( ٢۷۔٢٦سورة یونس )بھی ہے 

 یں۔گرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آجائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لگے، ا

اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں۔ اگر جہالت  ۲۔۱۱۱

 کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آجائے اور ہللا کی مشیت سے حق کو اپنا لیں۔
 

ِِلَ جَ  ِطْْيَ اَْلِنِْس َوالِْجٰنِ يُْوِ ْ بَْعُضهُْم ِاٰله بَْعٍض ُزْخُرَف الَْقْوِل غُُرْورً َوَكذه ا َشـيه ِٰ نَِبٍٰ عَُدوًّ ُُ ْوَن     َعلْنَا ِل َُّك َما فََعلُْوُه فََذْرُِهْ َوَما يَْفََتُ ا  ۭ َولَْو َشاَۗء َرب

٠٠١ 

ا کئے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پید

جن میں سے بعض بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو ( ۱)

سو ان لوگوں ( ۲)اور اگر ہللا تعاٰلی چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے ( ۴)دھوکا میں ڈال دیں 

 ے۔کو اور جو کچھ یہ الزام تراشی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئ

مائی گئی ہے کہ یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول ہللا کی تسلی کے لئے فر ۱۔۱۱۴

آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کو جھٹالیا گیا انھیں ایذائیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ۔ 

مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ان دشمنان حق 

یں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے کے مقابلے م
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پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے، باغی اور متکبر 

 قسم کے ہیں۔

َو ْحُی، خفیہ بات کو کہتے ہیں یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لئے ایک  ۴۔۱۱۴

کر چالبازیاں اور حیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتال دوسرے کو 

سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ 

 خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں جسکی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پا جاتی ہے۔

شیطانی ہتھکنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے۔ لیکن بالجبر ایسا نہیں نی ہللا تعاٰلی تو ان یع ۲۔۱۱۴

کرے گا کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خالف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے 

 تحت اختیار کیا، جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔
 

ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِب  ِ َدُة اَّلَّ
ِٕ
ٓى ِالَْيِه َافــْـ ْقََتِفُْوَن    َوِلَتْصغه َضْوُه َوِلَيْقََتِفُْوا َما ُِهْ مُّ ِخَرِة َوِلَْيْ  ٠٠١َْله

اور تاکہ اس طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہوجائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ 

 ۔(۱)اس کو پسند کرلیں اور مرتکب ہوجائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے 

سہ کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اس کو پسند کرتے ہیں اور یعنی شیطانی وسو ۱۔۱۱۲

بق عمل کرتے ہیں جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کی جس اس کے مطا

حساب سے لوگوں کے اندر عقیدء آخرت کے بارے میں ضعف پیدا ہو رہا ہے، اسی حساب سے 

 لوگ شیطانی جال میں پھنس رہے ہیں۔
 

ُُم اْلِكتهبَ َافََغْْيَ  تَيِْنه يَْن اه ِ ًَل  َۭواَّلَّ َب ُمَفصَّ ْيٓ َاْنَزَل ِالَْيُُكُ اْلِكته ِ ُهَو اَّلَّ ِ َابَْتِغْي َحَْكًا وَّ َِٰك ِِبلَْحٰقِ فَََل تَُكْونَنَّ ِمَن الُْمْمََتِْيَن     اّلٰله ب ْن رَّ َّٗه ُمََنٌَّل ِمٰ  يَْعلَُمْوَن َان

٠٠١ 

ر فیصلہ کرنے والے کو تالش کروں حاالنکہ وہ ایسا ہے اس نے تو کیا ہللا کے سوا کسی او

ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کئے گئے ہیں 

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے 

 ۔(۱)بہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے سو آپ ش

 آپ کو خطاب کرکے دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ۱۔۱۱٤
 

ِمْيُع الَْعِلْْيُ     ِتٖه ۚ َوُهَو السَّ مه َل ِلَُكِ عَْدًَل  ََۭل ُمَبٰدِ َِٰك ِصْدقًا وَّ َمُت َرب ْت َُكِ  ٠٠١َوتَمَّ

اس کالم کا کوئی بنانے ( ۱)ہے آپ کے رب کا کالم سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل 

 ۔(۲)اور وہ خوب سننے واال اور جاننے واال ہے ( ۴)واال نہیں 

اخبار اور واقعات کے لحاظ سے سچا ہے اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے،  ۱۔۱۱٢

یعنی اس کا ہر امر اور نہی عدل و انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم دیا 

فساد ہے۔  جن میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی چیزوں سے روکا ہے جس میں نقصان اورہے 

 گو انسان اپنی نادانی یا اغوائے شیطانی کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔

جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کردے، کیونکہ اس سے بڑھ کر یعنی کوئی ایسا نہیں  ۴۔۱۱٢

 کوئی طاقتور نہیں۔

یعنی بندوں کے اقوال سننے واال اور ان کی ایک ایک حرکت و ادا کو جاننے واال ہے  ۲۔۱۱٢

 اور اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا۔
 

نَّ َوِاْن ُِهْ  َِّبُعْوَن ِاَلَّ الظَّ َّت ِ ۭ ِاْن ي ُرُص  َوِاْن تُِطْع اَْكََثَ َمْن ِِف اَْلَْرِض يُِضلُّْوَك َعْن َسِبْيِل اّلٰله  ٠٠١ْوَن    ِاَلَّ َُيْ
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اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو آپ کو ہللا کی راہ سے 

 (۱)بےراہ کر دیں محض بے اصل خیاالت پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔

ا قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی، واقعہ کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کی ۱۔۱۱٦

ی خوہش کے باوجود آپ ک( ۱۰۲سورہ یوسف،)جاسکتا ہے۔ دوسرے مقام پر ہللا تعاٰلی نے فرمایا 

اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اس سے معلوم ہوا، حق اور صداقت کے راستے پر چلنے والے 

لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق وباطل کا معیار، دالئل 

ہیں، لوگوں کی اکثریت و اقلیت نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے وبراہین 

اختیار کیا ہوا ہو، وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں۔ بلکہ مذکورہ حقیقت قرآنی 

کی رو سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل 

جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے  اکثریت میں۔

فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی  ۷۲فرمایا ہے کہ میری امت 

ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی 

 میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے واال ہوگا۔ کہ جو ما انا علیہ واصحابی
 

َِّضلُّ َعْن َسِبْيِِلٖ ۚ َوُهَو َاْعََلُ ِِبلُْمهَْتِدْيَن     ََّك ُهَو َاْعََلُ َمْن ي  ٠٠١ِانَّ َرب

بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے اور جو اس کی راہ سے بےراہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ان 

 جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔کو بھی خوب جانتا ہے 
 

يهِتٖه ُمْؤِمِنْْيَ     ِ عَلَْيِه ِاْن ُكْنَُتْ ِِبه ُ اّلٰله ْْ ا ُذِكَر ا  ٠٠١فَُُكُْوا ِممَّ

اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو ! جس جانور پر ہللا کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ

 ۔(۱)

رتے وقت ہللا کا نام لیا جائے۔ اسے کھالو یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح ک ۱۔۱۱۲

ہو جن کا کھانا حالل ہے۔ اس کا مظلب یہ ہوا کہ جس جانور بشرطیکہ وہ ان جانوروں میں سے 

پر ہللا کا نام نہ لیا جائے وہ حالل و طیب نہیں البتہ اس سے ایسی صورت مستشٰنی ہے جس میں 

 کا نام لیا ہے یا نہیں؟ اس میں حکم یہ ہے یہ التباس ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والے نے ہللا

کہ ہللا کا نام لے کر اسے کھالو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول ہللا سے پوچھا 

اس سے مراد اعرابی تھے جو نئے نئے )کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں 

ہم نہیں ( ہ ور نہیں تھےمسلمان ہوئے تھے اور اسالمی تعلیم و تربیت سے پوری طرح بہر

البتہ ' جانتے کہ انہوں نے ہللا کا نام لیا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا تم ہللا کا نام لے کر اسے کھا لو 

شبہ کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم 

ابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ہللا پڑھ لینے سے حالل ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ث

منڈیوں اور دکانوں پر ملنے واال گوشت حالل ہے۔ ہاں اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وہ 

 کھاتے وقت بسم ہللا پڑھ لے۔
 

َم عَلَْيُُكْ اِ  ا َحرَّ َل لَُُكْ مَّ ِ عَلَْيِه َوقَْد فَصَّ ُ اّلٰله ْْ ا ُذِكَر ا ُُكُْوا ِممَّ ََّك ُهَو َاعْ َوَما لَُُكْ َاَلَّ ًَتْ ْم ِبَغْْيِ ِعَْلٍ ۭ ِانَّ َرب ِ
ِٕ
ْهَوإِۗى َُّيِضلُّْوَن ِِبَ ا ل ََلُ َلَّ َما اْضُطِرْرُُتْ ِالَْيِه َۭوِانَّ َكِثْْيً

 ٠٠١ِِبلُْمْعَتِدْيَن     

اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر ہللا کا نام لیا گیا ہو حاالنکہ ہللا 

مگر وہ بھی ( ۱)نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے  تعاٰلی

جب تمہیں سخت ضرورت پڑ جائے تو حالل ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے 
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خیاالت پر بال کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہللا تعاٰلی حد سے نکل 

 ب جانتا ہے۔جانے والوں کو خو

بھی اور سورتوں نیز جس کی تفصیل اسی سورت میں آگے آرہی ہے، اس کے عالوہ  ۱۔ ۱۱٢

احادیث میں محرمات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ ان کے عالوہ باقی حالل ہیں اور حرام 

 جانور بھی عند االضطرار سد رمق کی حد تک جائز ہیں۔
 

ُْثِ َوَِبِطنَ  ُيْجَزْوَن ِبَما ََكنُْوا يَْقََتِفُْوَن     َوَذُرْوا َظاِهَر اَْلِ ُْثَ س َ ُبْوَن اَْلِ ْيَن يَْكس ِ ِ  ٠١١ٗه  ِۭانَّ اَّلَّ

اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بالشبہ جو لوگ گناہ کر 

 رہے ہیں ان کو ان کے کئے کی عنقریب سزا ملے گی۔
 

ا لَ  ُُكُْوا ِممَّ ــهِْم ِلُيَجادِ َوََل ًَتْ
ِٕ
ۗـــ  َاْوِليه
ٓ ِطْْيَ لَُيْوُحْوَن ِاله يه َّٗه لَِفْسٌق َۭوِانَّ الش َّ ِ عَلَْيِه َوِان ُ اّلٰله ْْ    ٠١٠لُْوُُكْ ۚ َوِاْن َاَطْعُتُمْوُِهْ ِانَُُّكْ لَُمّْشُِكْوَن    ْم يُْذَكرِا

ہو اور یہ کام نافرمانی کا ہے اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر ہللا کا نام نہ لیا گیا 

اور ( ۴)اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں ( ۱)

 اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔

ز ہے، حضرت یعنی عمداً ہللا کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا، اس کا کھانا فسق اور ناجائ ۱۔۱۴۱

بھول جانے والے کو فاسق ابن عباس نے اس کے یہی معنی بیان کئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 

نہیں کہا جاتا اور امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے تاہم امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان 

اِنَّہُ لَفِْسق،ُکو کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حالل ہے چاہے وہ ہللا کا نام لے یا چھوڑ دے اور َو 

 غیر ہللا کے نام ذبح کئے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں

شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیالئی کہ یہ مسلمان ہللا کے ذبح  ۴۔۱۴۱

کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حالل قرار دیتے ہیں ( یعنی مردہ)کئے ہوئے جانور 

اور اس رتے ہیں کہ ہم ہللا کو ماننے والے ہیں۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ شیطان اور دعوٰی یہ ک

کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو، جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کئے مر گیا 

اس پر چونکہ ہللا کا نام نہیں لیا گیا، اس لئے اس کا ( سوائے سمندرى مچھلی کے وہ حالل ہے)

 ہے۔ کھانا حالل نہیں
 

ِت لَ  لُمه ثَُِلٗ ِِف الظُّ َّْمَِشْ ِبٖه ِِف النَّاِس ََكَْن مَّ ُه َوَجَعلْنَا ََلٗ نُْوًرا ي ِفرِيَْن َما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن    َاَوَمْن ََكَن َمْيتًا فََاْحيَْينه َِٰن ِلْلكه ِِلَ ُزي ِْنَا   ۭ َكذه يَْس ِِبَاِرجٍ ِمٰ

٠١١ 

ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر 

کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا 

اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما ( ۱)ہے؟ جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا 

 معلوم ہوا کرتے ہیں۔

قرار دیا۔ اس لئے ( زندہ)مومن کو حی ( مردہ) تعاٰلی نے کافروں کو میت اس آیت میں ہللا ۱۔۱۴۴

ہ کافر کفرو ضاللت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا جس کا ک

نتیجہ ہالکت و بربادی ہے۔ اور مومن کے دل کو ہللا تعاٰلی ایمان کے ذریعے سے زندہ فرماتا 

اہیں اس کے لئے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے ہے جس سے زندگی کی ر

راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو 

 ،۱٢،۴۴، سورہ فاطر، ۴٤، سورہ ھود ۴۲۷حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ 
 

ِِلَ َجَعلْنَا ِِفْ ُكِٰ قَرْ  نُْفِسهِْم َوَما يَْشُعُرْوَن    َوَكذه َِبَ ُمْجرِِمْْيَا ِلَيْمُكُرْوا ِفْْيَا  َۭوَما يَْمُكُرْوَن ِاَلَّ ِِبَ  ٠١١يٍَة اَكه
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اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ 

 ۔(۴)ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں  اور لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے( ۱)وہاں فریب کریں 

وں اور فاسقوں کے سرغنے اور کھڑپینچ ہیں کیونکہ اکابر اکبر کی جمع ہے مراد کافر ۱۔۱۴۲

یہی انبیاء اور داعیان حق کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے ہیں اور عام لوگ تو صرف ان کے 

اوی دولت اور خاندانی پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔ عالوہ ازیں ایسے لوگ عام طور پر دنی

وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اس لیے مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں یہی 

وغیرھا میں بھی بیان کیا  ۴۴سورہ نوح  ۴۲سورہ زخرف  ۲۲تا  ۲۱مضمون سورہ سبا کی آیات 

 گیا ہے۔

نے والے کا وبال، یعنی ان کی اپنی شرارت کا وبال اور اسی طرح ان کے پیچھے لگ ۴۔۱۴۲

 (۴٢ل سورہ نح ۱۲مزید دیکھے سورة عنکبوت )انہی پر پڑے گا 
 

ُ َاْعََلُ  ِ    ۂَاّلٰله ُّْؤِمَن َحّٰته نُْؤٰته ِمثَْل َمآ ُاْوِِتَ ُرُسُل اّلٰله يٌَة قَالُْوا لَْن ن يَْن َاْجرَ َوِاَذا َجاَۗءَْتُْم اه ِ ُيِصيُْب اَّلَّ َعُل ِرَسالََتٗه  ۭس َ ِ َوعََذاٌب َحْيُث ََيْ ُمْوا َصغَاٌر ِعْنَد اّلٰله

 ٠١١َشِديْدٌۢ ِبَما ََكنُْوا يَْمُكُرْوَن    

اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ الئیں گے جب تک 

اس موقع کو ( ۱)کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو ہللا کے رسولوں کو دی جاتی ہے 

عنقریب ان لوگوں کو ( ۴) تعاٰلی ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے تو ہللا

جنہوں نے جرم کیا ہللا کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں 

 سزائے سخت۔

یعنی ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئیں ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت  ۱۔۱۴٤

 رکھا جائے۔ کا تاج

ہللا ہی کام ہے کیونکہ وہی ہر بات یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو نبی بنایا جائے؟ یہ تو  ۴۔۱۴٤ 

کی حکمت و مصلحت کو جانتا ہے اور اسے ہی معلوم ہے کون اس منصب کا اہل ہے؟ مکہ کا 

 کوئی چوہدری اور رئیس یا جناب عبد ہللا و حضرت آمنہ کا در یتیم۔
 

قًا َحَرًجا ََكَ  فََمْن يُّرِدِ  َعْل َصْدَرٗه َضيِٰ ٗ ََيْ ُِّضِلَّ ْسََلِم ۚ َوَمْن يُّرِْد َاْن ي ِْ َصْدَرٗه ِلَْلِ ِديَٗه يَّْشَ ُ َاْن ُّيَّ ُ الٰرِْجَس عََٰل اّلٰله َعُل اّلٰله ِِلَ ََيْ َماِۗء  ۭ َكذه عَُّد ِِف السَّ ََّما يَصَّ ن

ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن     ِ  ٠١١اَّلَّ

و ہللا تعاٰلی راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسالم کے لئے کشادہ کر دیتا سو جس شخص ک

ہے جس کو بےراہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پر 

 ۔(۴)اس طرح ہللا تعاٰلی ایمان نہ النے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ( ۱)چڑھتا ہے 

ر لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں۔ اسی طرح جس شخص کے یعنی جس طرح زو ۱۔۱۴٢

ٰلی تنگ کردے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں، االیہ کہ ہللا تعاٰلی سینے کو ہللا تعا

 ہی اس کا سینہ اس کے لئے کھول دے۔

نگ کر دیتا ہے اسی طرح رجس میں مبتال کر دیتا ہے، رجس یعنی جس طرح سینہ ت ۴۔۱۴٢

 ے مراد پلیدی یا عذاب یا شیطان کا تسلط ہے۔س
 

كَُّرْوَن     َّذَّ يهِت ِلَقْوٍم ي لْنَا اَْله َتِقـْيًما   ۭ قَْد فَصَّ َِٰك ُمس ْ اُط َرب َذا ِِصَ  ٠١١َوھه

اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان 

 آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔
 
ُْم ِبَما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن     لَهُمْ  ْم َوُهَو َوِلْيُّ ِ ِ ِعْنَد َرّٰبِ َله  ٠١١َداُر السَّ
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ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سالمتی کا گھر ہے اور ہللا تعاٰلی ان سے محبت 

 ۔(۱)رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے 

ج راستوں سے بچ کر ایمان و یعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفر و ضاللت کے ک ۱۔۱۴۷

میں بھی ان کے لئے سالمتی کا گھر ہے ہدایت کی صراط مستقیم پر گامزن رہے، اب آخرت 

 اور ہللا تعاٰلی بھی ان کا، ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کار ساز ہے۔
 

ُُتْ مِٰ  َتْكََثْ الِْجٰنِ قَِد اس ْ ْيًعا   ۚ يهَمْعَّشَ ُِهْ ََجِ ُّشُ ِ َويَْوَم َُيْ بَلَْغنَآ َاَجلَنَا اَّلَّ َتْمَتَع بَْعُضنَا ِبَبْعٍض وَّ َّنَا اس ْ َن اَْلِنِْس َرب ۗـُؤُِهْ ٰمِ لَْت لَنَا   ۭ قَاَل َن اَْلِنِْس ۚ َوقَاَل َاْوِليه ْيٓ َاجَّ

ََّك َحِكْْيٌ عَِلْْيٌ  ُ   ِۭانَّ َرب ْيَن ِفْْيَآ ِاَلَّ َما َشاَۗء اّلٰله ِِلِ ىُُكْ خه  ٠١١     النَّاُر َمثْوه

تم نے ! اے جماعت جنات کی( کہے گا)اور جس روز ہللا تعاٰلی تمام خالئق کو جمع کرے گا 

جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں ( ۱)انسانوں میں سے بہت سے اپنا لئے 

 اور ہم اپنی( ۴)ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا ! گے اے ہمارے پروردگار

اس معین میعاد تک آپہنچے جو تو نے جو ہمارے لئے معین فرمائی ہللا فرمائے گا کہ تم سب کا 

( ۲)ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے ہاں اگر ہللا ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے۔ 

 بیشک آپ کا رب بڑی حکمت واال بڑا علم واال ہے۔

م نے گمراہ کرکے اپنا پیروکار بنا لیا۔ جس طرح یعنی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ت ۱۔۱۴۲

اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کر دیا تھا کہ تم ' ن میں فرمایا ہللا تعاٰلی نے سورة ٰیسی

شیطان کی پوجا مت کرنا، وہ تمہارا کھال دشمن ہے اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا یہی 

ری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا ہے کیا پس تم نہیں سیدھا راستہ ہے اور شیطان نے تمہا

 ۔ (٦۰،٦۴ٰیسین۔ )سمجھتے 

جنوں اور انسانوں نے ایک دوسر سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس کے دو مفہوم بیان کئے  ۴۔۱۴۲

گئے ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا ان کو اپنا پیروکار بنا کر تلذذ حاصل کرنا اور 

بنا دیا ا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطان نے گناہوں کو ان کے لئے خوبصورت انسانوں ک

جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کی انسان 

ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر 

ہ گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا یہ ہی انسان جنات پھیالئی جاتی تھیں ا۔ ی

کا بیان کردہ جھوٹی اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے لوگ ان سے 

 دنیاوی مفادات حاصل کرتے۔ 

اٰلی یعنی قیامت واقع ہوگئی جسے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ اس کے جواب میں ہللا تع ۲۔۱۴۲

 فرمائے گا کہ اب جہنم تمہارا دائمی ٹھکانا ہے۔
 

ُبْوَن      ا ِبَما ََكنُْوا يَْكس ِ ِلِمْْيَ بَْعضًۢ ْ بَْعَض الٰظه ِِلَ نَُوٰلِ    ٠١١َوَكذه

 (۱)اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب 

دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے  یعنی جہنم میں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ ۱۔۱۴٢

اتھی اور مددگار بنایا اسی طرح ہم نے ظالموں کے انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کے س

ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر ہم مسلط کر دیتے ہیں اس ایک ظالم 

 رے ظالم سے لے لیتے ہیں۔دوسرے ظالم کو ہالک اور تباہ کرتا ہے اور ایک ظالم کا انتقام دوس
 

يهِّتْ َويُْنِذُرْونَُُكْ  ِلَقاۗ  ْوَن عَلَْيُُكْ اه نُُْكْ يَُقصُّ ِتُُكْ ُرُسٌل ِمٰ نَْيا َوَشهِدُ يهَمْعَّشَ الِْجٰنِ َواَْلِنِْس َالَْم ََّيْ وُة الُّ َْتُُم الَْحيه  َانُْفِسـنَا َوغَرَّ
ٓ َذا  ۭ قَالُْوا َشهِْدََن عَٰله ٓ َء يَْوِمُُكْ ھه ْوا عَٰله

ِفرِْيَن    ُْم ََكنُْوا كه  ٠١١َانُْفِسهِْم َاِنَّ
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جو ( ۱)کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے ! اے جنات اور انسانوں کی جماعت

تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے 

ن کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور یہ لوگ کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ا

 (۴)اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے 

رسالت و نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں ورنہ جنات میں الگ نبی  ۱۔۱۲۰

اپنی نہیں آئے البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں جو 

یال یہ بھی ہے کہ قوم کے جنوں کو ہللا کی طرف دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ لیکن ایک خ

چونکہ جنات کا وجود انسان کے وجود سے پہلے سے ہے تو ان کی ہدایت کے لئے انہیں میں 

سے کوئی نبی آیا ہوگا پھر آدم علیہ السالم کے وجود کے بعد ہو سکتا ہے وہ انسانی نبیوں کے 

رہے ہوں، البتہ نبی کریم کی رسالت بہرحال تمام جن انس کے لئے ہے اس میں کوئی شبہ تابع 

 نہیں۔

میدان حشر میں کافر مختلف پینترے بدلیں گے، کبھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں  ۴۔۱۲۰

اور کبھی اقرار کئے بغیر چارہ نہیں ہوگا، جیسے یہاں ان کا اقرار نقل کیا ( ۱۴۲اال نعام،)گے 

 ا ہے۔گی
 

ِفلُْوَن     َاْهلُهَا غه ي ِبُظَْلٍ وَّ َُّك ُمهِِْلَ الُْقره ب َّْم يَُكْن رَّ ِِلَ َاْن ل  ٠١٠ذه

اس وجہ سے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہالک نہیں کرتا 

 ۔(۱)کہ اس بستی کے رہنے والے بےخبر ہوں 

پنی حجت قائم نہیں کردیتا، ہالک نہیں کرتا یعنی رسولوں کے ذریعے سے جب تک ا ۱۔۱۲۱

اور سورہ ملک  ۱٢، سورة بنی اسرائیل ٦۴۔ سورة نحل ٤۴جیسا کہ یہی بات سورة فاطر آیت، 

 وغیرہ میں بیان کی گئی ہے۔ ٢،۲
 

َُّك ِبَغاِفٍل َُعَّا يَْعَملُْوَن     لُْوا   َۭوَما َرب ا َُعِ مَّ ٌت ٰمِ ٍٰ َدَرجه ُُ  ٠١١َوِل

ان کے اعمال ( ۱)کے لئے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب اور ہر ایک 

 سے بےخبر نہیں ہے۔

یعنی ہر انسان اور جن کے، ان کے با ہمی درجات میں، عملوں کے مطابق، فرق، تفاوت  ۱۔۱۲۴

 ہوگا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جہنمی ہونگے۔
 

ُّكَ  نْ  َوَرب ٓ َانَْشاَُُكْ ِمٰ ا يََشاُۗء مََكَ َتْخِلْف ِمْنْۢ بَْعِدُُكْ مَّ ََّشْا يُْذِهْبُُكْ َويَس ْ ِة  ِۭاْن ي ْْحَ َخرِيَْن   الَْغِنُّ ُذو الرَّ َِّة قَْوٍم اه  ۭ ٠١١ ُذٰرِي

اور آپ کا رب بالکل غنی ہی ہے رحمت واال ہے۔ اگر وہ چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے 

و چاہے تمہای جگہ آباد کردے جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا بعد جس ک

 (۱)ہے۔ 

وہ غنی بےنیاز ہے اپنی مخلوقات سے۔ ان کا محتاج ہے نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت  ۱۔۱۲۲

مند ہے، ان کا ایمان اس کے لیے نفع مند ہے نہ ان کا کفر اس کے لیے ضرر رساں لیکن اس 

اتھ وہ اپنی مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے۔ اس کی بےنیازی اپنی مخلوق پر شان غنا کے س

 ت کرنے میں مانع نہیں ہے۔رحم

یہ اس کی بےپناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے جس طرح پچھلی کئی قوموں ۴۔۱۲۲

 کو اس نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا، وہ اب بھی

اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں نیست و نبود کردے اور تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا 
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، سورہ فاطر ۴۰، سورہ ابراہیم ۱۲۲کردے جو تم جیسی نہ ہو۔ مزید مالحظہ ہو سورہ نساء 

 ۔۲۲، سورہ محمد۱۲،۱۷
 

َمآ َانَُْتْ ِبُمْعِجزِيَْن     ٠١١ِانَّ َما تُْوعَُدْوَن ََلٍٰت    وَّ

 س چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بیشک آنے والی چیز ہے تم عاجز نہیں کر سکتے۔ج

اس سے مراد قیامت ہے اور تم عاجز نہیں کرسکتے کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ ۱۔۱۲٤

 ے ہو۔پیدا کرنے پر قادر ہے چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہوچک
 

لُْوا عَٰله َمَكَ  ِلُموْ قُْل يهَقْوِم اُْعَ َّٗه ََل يُْفِلُح الٰظه اِر ۭ ِان ْ عَاِمٌل ۚ فََسْوَف تَْعلَُمْوَن    َمْن تَُكْوُن ََلٗ عَاِقَبُة الَّ  ٠١١َن    نَِتُُكْ ِاّٰنِ

تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں ! آپ یہ فرما دیجئے اے میری قوم

ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لئے نافع ہوگا سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ( ۱)

 یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فالح نہ ہوگی۔
یہ کفر اور معصیت پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ سخت وعید ہے جیسا کہ  ۱۔۱۲٢

ان سے کہہ جو ایمان نہیں التے )اگلے الفاظ سے واضح ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا 

کہ تم اپنی جگہ عمل کئے جاؤ ہم بھی عمل کرتے ہیں اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ! دیجئے

 ۔۴۴۱۔۴۱سورة ہود ۔( ہیں

ہجری  ۲جیساکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہللا تعاٰلی نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دکھا یا۔۴۔۱۲٢

ق مسلمان ہونا شروع ہوگئے میں مکہ فتح ہوگیا اور اس کی فتح کے بعد عرب قبائل جوق در جو

 اور پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیرنگیں آگیا۔

 
َذا ِلُّشَ  هِْم َوھه ِ ِبَزُْعِ َذا ّلِلٰه ا َذَرَا ِمَن الَْحْرِث َواَْلَنَْعاِم نَِصْيًبا فََقالُْوا ھه ِ ِممَّ ْم فَََل يَِصُل اِ َوَجَعلُْوا ّلِلٰه ِ

ِٕ
ََكِٕۗى نَا   ۚ فََما ََكَن ِلُّشَ

ِٕ
ِ فَهَُو يَِصُل ِاله ََكۗى ِ ۚ َوَما ََكَن ّلِلٰه َٰل اّلٰله

ُْكُْوَن     ْم َۭساَۗء َما َُيْ ِ
ِٕ
ََكِٕۗى  ٠١١ُْشَ

اور ہللا تعاٰلی نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کئے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ 

پھر ( ۱)دوں کا ہے ہللا کا مقرر کیا اور خود کہتے ہیں کہ یہ تو ہللا کا ہے اور یہ ہمارے معبو

اور جو چیز ہللا ( ۴)جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو ہللا کی طرف نہیں پہنچتی 

 کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔( ۲)کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے 
اپنے  اس آیت میں مشرکوں کے عقیدہ و عمل کا ایک نمونہ بتالیا گیا ہے جو انہوں نے ۱۔۱۲٦

طور پر گھڑ رکھا تھا اور وہ زمینی پیداوار اور مال مویشی میں سے کچھ حصہ ہللا کے لئے 

اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لئے مقرر کر لیتے ہللا کے حصے کو مہمانوں، فقرا 

اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے اور بتوں کے حصے کو مجاورین اور ان کی ضروریات پر 

گر بتوں کے مقرر حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو ہللا کے خرچ کرتے۔ پھر ا

حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے اور اس کے برعکس معاملہ ہو تو بتوں کے 

 حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ ہللا تو غنی ہے۔

صدقات و  یعنی ہللا کے حصہ کی کمی کی صورت میں بتوں کی مقررہ حصے میں سے ۴۔۱۲٦

 خیرات نہ کرتے۔

ہاں اگر بتوں کے مقررہ حصے میں کمی ہوجاتی تو وہ ہللا کے مقررہ حصے سے لے  ۲۔۱۲٦

کر بتوں کے مصالح اور ضروریات پر خرچ کر لیتے۔ یعنی ہللا کے مقابلے میں بتوں کی 

عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا جس کا مشاہدہ آج کے مشرکین کے رویے 

 سے بھی کیا جاسکتا ہے۔
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ُدْوُِهْ َوِلَيلِْبُسْوا عَلَْيِْ  ََكُۗؤُِهْ ِلُْيْ َن الُْمّْشِِكْْيَ قَْتَل َاْوََلِدِِهْ ُْشَ ِِلَ َزيََّن ِلَكِثْْيٍٰمِ ْوَن   َوَكذه ُ َما فََعلُْوُه فََذْرُِهْ َوَما يَْفََتُ  ٠١١ْم ِدْيَِنُْم ۭ َولَْو َشاَۗء اّلٰله

ے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اوالد کے قتل اور اسی طرح بہت س

تاکہ وہ ان کو برباد نہ کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان ( ۱)کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے 

تو آپ نے ان کو ( ۲)اور اگر ہللا کو منظور ہوتا تو ایسا کام نہ کرتے ( ۴)پر مشتبہ کردیں 

 یں یونہی رہنے دیجئے۔اور جو کچھ غلط باتیں بنا رہے ہ
یہ اشارہ ہے ان کی بچیوں کے زندہ درگور کر دینے یا بتوں کی بھینٹ چڑھانے کی  ۱۔۱۲۷

 طرف۔

 یعنی ان کے دین میں شرک کی آمیزش کر دیں۔  ۴۔۱۲۷

یعنی ہللا تعاٰلی اپنے اختیارات اور قدرت سے ان کے ارادہ و اختیار کی آزادی کو سلب  ۲۔۱۲۷

ینا یہ وہ کام نہ کرتے جو مذکور ہوئے ہی لیکن ایسا کرنا چونکہ جبر ہوتا، جس کر لیتا، تو پھر یق

میں انسان کی آزمائش نہیں ہوسکتی تھی، جب کہ ہللا انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دے کر 

 آزمانا چاہتا ہے، اس لئے ہللا نے جبر نہیں فرمایا۔

 
َحْرٌث ِحْجٌر  ِذٖهٓ َانَْعاٌم وَّ َ   َوقَالُْوا هه ْْ هِْم َوَانَْعاٌم ُحٰرَِمْت ُظهُْوُرَها َوَانَْعاٌم َلَّ يَْذُكُرْوَن ا ََّشاُۗء ِبَزُْعِ ْم ِبَما ڰ َلَّ يَْطَعُمهَآ ِاَلَّ َمْن ن َيْجزُِّْيِ اًۗء عَلَْيِه   ۭس َ ِ عَلَْْيَا افَِْتَ اّلٰله

ْوَن     ٠١١ََكنُْوا يَْفََتُ

ہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت میں جن کا استعمال ہر اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں ی

اور ( ۱)شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں 

اور کچھ مویشی ہیں جن پر ( ۴)مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی 

۔ ابھی ہللا (۲)باندھنے کے طور پر ( تانبہ)لوگ ہللا تعاٰلی کا نام نہیں لیتے محض ہللا پر افترا 

 تعاٰلی ان کو ان کے افترا کی سزا دیئے دیتا ہے۔
اس میں ان کی جاہلی شریعت اور اباطیل کی تین صورتیں اور بیان فرمائی ہیں۔  ۱۔۱۲۲

کے معنی ہیں یہ پہلی ( ممنوع)اگرچہ مصدر ہے لیکن مفعول یعنی َمْحُجْور ( بمعنی منع)حجرً 

جانور یا فالں کھیت کی پیداوار، ان کا استعمال ممنوع ہے۔ اسے صرف وہی صورت ہے کہ 

 کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے۔ یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین کے لئے ہوتی ہے۔

یہ دوسری صورت ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ  ۴۔۱۲۲

 سواری کا کام نہ لیتے جیسے تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ دیتے ہیں جن سے وہ بار برداری یا 

یہ تیسری صورت ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، ہللا کا  ۲۔۱۲۲

نام نہ لیتے، بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جانوروں پر بیٹھ کر وہ حج کے لئے نہ 

ان کی اپنی تھیں لیکن ہللا پر افترا باندھتے  جاتے۔ بہرحال یہ ساری صورتیں گھڑی ہوئی تو

 یعنی یہ باور کراتے کہ ہللا کے حکم سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔

 
 َاْزَواِجنَا   ۚ َوِاْن يَُّكْن 

ٓ ٌم عَٰله ُكْوِرََن َوُمَحرَّ ُ ِذِه اَْلَنَْعاِم َخاِلَصٌة َِّلٰ ْيَتًة فَهُْم ِفْيِه ُْشَ َوقَالُْوا َما ِِفْ بُُطْوِن هه َّٗه َحِكْْيٌ عَِلْْيٌ      مَّ ْم َوْصَفهُْم ِۭان َيْجزُِّْيِ ََكُۗء   ۭ س َ

٠١١ 

اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے 

ابھی ہللا ( ۱)اور ہماری عورتوں پر حرام ہیں۔ اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔

 بالشبہ وہ حکمت واال اور بڑا علم واال ہے۔( ۴)سزا دیئے دیتا ہے ان کی غلط بیانی کی 
یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے، ان میں سے  ۱۔۱۲٢

بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے زندہ بچہ صرف 
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رام ہے ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر ہمارے مردوں کے لیے حالل ہے، عورتوں کے لیے ح

 اس کے کھانے میں مرد و عورت برابر ہیں۔

ہللا تعاٰلی نے فرمایا یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور ہللا پر افترا باندھتے ہیں، ان پر ہللا  ۴۔۱۲٢

 تعاٰلی انہیں سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری

طرح علم رکھنے واال ہے اور اپنے علم اور حکمت کے مطابق وہ جزا اور سزا کا اہتمام 

 فرمائے گا۔

 
اًۗء عََٰل  ُ افَِْتَ ُمْوا َما َرَزقَهُُم اّلٰله َحرَّ ْيَن قَتَلُْوٓا َاْوََلَدُِهْ َسَفهًۢا ِبَغْْيِ ِعَْلٍ وَّ ِ َ اَّلَّ ِِ ُ قَْد َخ ِ   ۭ قَْد َضلُّْوا َوَما ََكن    ٠١١ْوا ُمهَْتِديَْن    اّلٰله

واقع ہی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اوالد کو محض برائے حماقت بال کسی 

سند کے قتل کر ڈاال اور جو چیزیں ان کو ہللا نے ان کو کھانے پینے کے لئے دی تھیں ان کو 

یں پڑ گئے اور حرام کر لیا جو ہللا پر افترا باندھنے کے طور پر۔ بیشک یہ لوگ گمراہی م

 کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔
 

يْ  َتِلًفا ُاُُكُٗه َوالزَّ ْٰ ٌَ ُم ْر النَّْخَل َوالزَّ ٍت وَّ غَْْيَ َمْعُرْوشه ٍت وَّ ْعُرْوشه ٰهٍت مَّ ْيٓ َانَْشَا َجن ِ غَْْيَ ُمتََشاِبٍه   ۭ ُُكُْوا ِمْن ثَمَ َوُهَو اَّلَّ اَن ُمتََشاِّبًا وَّ مَّ تُْوا ُتْوَن َوالرُّ رِٖهٓ ِاَذآ َاثَْمَر َواه

ِِفْْيَ      ِْ بُّ الُْم َّٗه ََل ُُيِ ِفُْوا    ۭ ِان ِْ ُ    ٠١٠َحقَّٗه يَْوَم َحَصاِدٖه   ڮ َوََل ت

اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کئے وہ بھی جو ٹٹیوں میں چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو 

اور کھیتی جن میں کھانے کی مختلف ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت 

اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسر کے مشابہ بھی ( ۱)چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں 

ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ ( ۴)ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ بھی نہیں ہوتے 

اور حد ( ۲)و جب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کر

 ۔(٢)مت گزرو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے ( ٤)سے 

معروشات کا مادہ عرش ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ معروشات  ۱۔۱٤۱

پر چڑھائی جاتی ہیں، ( چھپروں منڈیروں وغیرہ)سے مراد بعض درختوں کی وہ بیلیں ہیں ٹٹیوں 

ر بعض ترکاریوں کی بیلیں ہیں۔ اور غیر معروشات، وہ درخت ہیں جن کی بیلیں جیسے انگور او

اوپر نہیں چڑھائی جاتیں بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ اور تربوز کی بیلیں 

درخت اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں، جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں 

 پیدا کرنے واال ہللا ہے۔ اور زیتون اور انار، ان سب کا

 کا حاشیہ۔ ٢٢اس کے لیے دیکھئے آیت  ۴۔۱٤۱

یعنی جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کرلو اور پھل درختوں سے توڑ لو، تو اس کا  ۲۔۱٤۱

حق ادا کرو۔ حق سے مراد علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقہ 

اگر )ی ہو تو نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجبہ یعنی عشر، دسواں حصہ اگر زمین باران

 ۔ (زمین کنویں، ٹیوب ویل یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہے

یعنی صدقہ خیرات میں بھی حد سے تجاور نہ کرو، ایسا نہ ہو کل کو تم ضرورت مند ہو  ٤۔۱٤۱

جاؤ۔ بعض کہتے ہیں اس کا تعلق حکام سے ہے یعنی صدقات اور زکوة کی وصولی میں حد 

تجاور نہ کرو اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سیاق آیت کی رو سے زیادہ صحیح لگتی سے 

ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو کیونکہ بسیار خوری عقل اور جسم کے لئے مضر ہے 

دوسرے مقامات پر بھی ہللا تعاٰلی نے کھانے پینے میں اسراف سے منع فرمایا، جس سے واضح 

ھی اعتدال بہت ضروری ہے اور اس سے تجاوز ہللا کی نافرمانی ہے۔ ہے کہ کھانے پینے میں ب

 آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی عالمت بنا لیا ہے۔ 
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اس لئے اسراف کسی چیز میں بھی پسندیدہ نہیں، صدقہ و خیرات دینے میں نہ کسی اور  ٢۔۱٤۱

 لوب اور محبوب ہے اس کی تاکید کی گئی ہے۔چیز میں، ہرچیز میں اعتدال اور میانہ روی مط

 
 َّ ِن ِۭان ْيطه ِت الش َّ َِّبُعْوا ُخُطوه ُ َوََل تَت ا َرَزقَُُكُ اّلٰله فَْرًشا   ُُۭكُْوا ِممَّ ْوَةً وَّ ِبْْيٌ   َوِمَن اَْلَنَْعاِم َْحُ    ٠١١ٗه لَُُكْ عَُدو  مُّ

ہیں جو کچھ ہللا نے تم کو دیا  پیدا کیے( ۱)اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے 

 بالشبہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔( ۲)اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو ( ۴)کھاؤ 

مراد اونٹ، بیل، گدھا خچر وغیرہ ہیں، جو بار برداری کے ( بوجھ اٹھانے والے)ُحُمولَۃً  ۱۔۱٤۴

وغیرہ جس کا  کام آتے ہیں اور فَْرًشا سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور، جیسے بکری

 دودھ پیتے ہو گوشت کھاتے ہو۔

یعنی پھلوں کھیتوں اور چوپایوں سے۔ ان سب کو ہللا تعاٰلی نے پیدا کیا اور انکو تمہاری  ۴۔۱٤۴

 خوراک بنایا ہے۔

جس طرح مشرکین اس کے پیچھے لگ گئے اور حالل جانوروں کو بھی اپنے اوپر  ۲۔۱٤۴

ز کو حرام یا حرام کو حالل کر لینا، یہ شیطان کی پیروی حرام کر لیا گویا ہللا کی حالل کردہ چی

 ہے۔

 
نْثَيَ  َم َاِم اَْلُ َكَريِْن َحرَّ ۗاَّلَّ ْاِن اثْنَْْيِ َوِمَن الَْمْعِز اثْنَْْيِ  ۭقُْل ءه ِنَيَة َاْزَواجٍ   ۚ ِمَن الضَّ ـــــُٔ ثَمه نْثَيَْْيِ  ۭ نَبِٰ ا اْشـَتَملَْت عَلَْيِه َاْرَحاُم اَْلُ ِدِقْْيَ   ْْيِ َامَّ ـْوِِنْ ِبِعَْلٍ ِاْن ُكْنَُتْ صه

  ٠١١ 

آپ کہئے کہ کیا ( ۴)یعنی بھیڑ میں دو قسم اور بکری میں دو قسم ( ۱)آٹھ نر مادہ ( پیدا کئے)

ہللا نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں 

 ۔(٤)ی دلیل سے بتاؤ اگر سچے ہو تم مجھ کو کس( ۲)لئے ہوئے ہے 

ایک ہی جنس کے نر اور ( اسی ہللا تعاٰلی نے آٹھ زوج پیدا کیئے)یعنی انشأ ثمانیۃ ازواج  ۱۔۱٤۲

کہا جاتا ہے اور ان دونوں کے ایک فرد کو بھی زوج کہہ لیا جاتا ہے کیا ( جوڑا)مادہ کو زوج 

مقام پر بھی ازواج، افراد ہی کے  ان کہ ہر ایک دوسرے کے لئے زوج ہوتا ہے۔ قرآن میں اس

افراد ہللا نے پیدا کیے۔ جو باہم ایک دوسرے کا جوڑا ہیں یہ  ۲معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی 

ہوجائے گی  ۱٦کے بجائے  ۲نہیں کہ زوج کہ بمعنی جوڑے پیدا کیے کیونکہ اس طرح تعداد 

 جو آیت کے اگلے حصہ کے مطابق نہیں ہے۔

ۃَ سے بدل ہے اور مراد دو قسم نر اور مادہ یعنی بھیڑ سے نر اور مادہ۔ اور یہ ثََما نِیَ  ۴۔۱٤۲

 ۔ (بھیڑ میں ہی دنبہ چھترا شامل ہے)بکری سے نر اور مادہ پیدا کیئے 

مشرکین بعض جانوروں کو اپنے طور پر ہی حرام کر لیتے تھے، اس کے حوالے سے  ۲۔۱٤۲

کے نروں کو حرام کیا ہے یا ماداؤں کو یا اس بچے  ہللا تعاٰلی پوچھ رہا ہے کہ ہللا تعاٰلی نے ان

 کو جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ مطلب یہ کہ ہللا نے کسی کو حرام نہیں کیا۔

تمہارے پاس حرام کر دینے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ بَِحْیَرة، َساَئِبَِۃ، َوِصْیلَِۃ اور  ٤۔۱٤۲

 م ہیں۔َحاِم وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حرا

 
َتَملَْت  ا اش ْ نْثَيَْْيِ َامَّ َم َاِم اَْلُ َكَرْيِن َحرَّ ۗ اَّلَّ ِبِل اثْنَْْيِ َوِمَن الَْبَقِر اثْنَْْيِ  ۭقُْل ءه ُ ِبھهَذا   ۚ فََمْن َاْظََلُ َوِمَن اَْلِ ىُُكُ اّلٰله نْثَيَْْيِ ۭ َاْم ُكْنَُتْ ُشهََداَۗء ِاْذ َوٰصه  عَلَْيِه َاْرَحاُم اَْلُ

نِ  ِلِمْْيَ    ِممَّ َ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم الٰظه ُِٰيِضلَّ النَّاَس ِبغَْْيِ ِعَْلٍ ِۭانَّ اّلٰله ِ َكِذًِب ل ي عََٰل اّلٰله    ٠١١افََْته

آپ کہئے کہ کیا یہ ہللا تعاٰلی نے ان دونوں ( ۱)اور اونٹ میں دو قسم اور گائے میں دو قسم 

کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہوں؟ نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یا اس

تو اس سے زیادہ کون ظالم ( ۴)کیا تم حاضر تھے جس وقت ہللا تعاٰلی نے تم کو اس کا حکم دیا 
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تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے یقیناً ہللا تعاٰلی ( ۲)ہوگا جو ہللا تعاٰلی پر بال دلیل جھوٹی تہمت لگائے 

 ظالم کو راست نہیں دکھالتا۔

یہ بھی ثََمانِْیۃَ سے بدل ہے اور یہاں بھی دو دو قسم سے دونوں کے نر مادہ مراد ہیں اور  ۱۔۱٤٤

 یوں یہ آٹھ قسمیں پوری ہوگئیں۔

یعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، کیا جب ہللا نے ان کی حرمت کا  ۴۔۱٤٤

کی حرمت کا کوئی حکم ہی حکم دیا تو تم اس کے پاس موجود تھے، مطلب یہ ہے کہ ہللا نے ان 

 نہیں دیا۔ یہ سب تمہارا افترا ہے اور ہللا پر جھوٹ باند ھتے ہو۔

یعنی یہ ہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا کہ میں نے عمر بن  ۲۔۱٤٤

لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھنچتے ہوئے دیکھا، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر 

ر حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عمر وصیلہ او

بن لحی، خزعہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا ولی بنایا 

تھا، اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی قائم کرکے لوگوں کو ان کی عبادت 

بہرحال مقصود آیت یہ ہے کہ ( ابن کثیر)دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کیں  کرنے کی دعوت

ہللا تعاٰلی نے مزکورہ آٹھ قسم کے جانور پیدا کرکے بندوں پر احسان فرمایا ہے، ان میں سے 

بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا، ہللا کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک 

 کا ارتکاب بھی۔

 
 ٓ ْسفُ قُْل َلَّ ٓ َاْن يَُّكْوَن َمْيَتًة َاْو َدًما مَّ َّْطَعُمٗهٓ ِاَلَّ ًما عَٰله َطاٍِمٍ ي ِ ِبٖه   ۚ  فََمِن  َاِجُد ِِفْ َمآ ُاْوِ َ ِاَلَّ ُمَحرَّ َّٗه ِرْجٌس َاْو ِفْسقًا ُاِهلَّ ِلَغْْيِ اّلٰله ْوًحا َاْو لَْحَم ِخَْنِيٍْر فَِان

ََل  ِحْْيٌ    اْضُطرَّ غَْْيَ َِبغٍ وَّ ََّك غَُفْوٌر رَّ  ٠١١عَاٍد فَِانَّ َرب

آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا 

کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا 

ک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کر غیر ہللا کے لئے خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپا

پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ ( ۱)نامزد کر دیا گیا ہو 

 تجاوز کرنے واال ہو تو واقع ہی آپ کا رب غفور و رحیم ہے۔

 ۱۷۲اس آیت میں جن چار محرمات کا ذکر ہے، اس کی ضروری تفصیل سورة بقرہ  ۱۔۱٤٢

کے حاشیہ میں گزر چکی ہے یہاں یہ نکتہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر 

کلمہ حصر سے کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چار قسموں کے عالوہ اور 

جانور بھی شریعت میں حرام ہیں، پھر یہاں حصر کیوں کیا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے 

اہالنہ طریقوں اور ان کے بیان چال رہا ہے۔ ان ہی میں بعض جانوروں کا بھی قبل مشرکین ج

ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے۔ امام شوکانی نے اس کی توجیہ 

اس طرح کی ہے اگر یہ آیت مکی نہ ہوتی تو پھر یقینا محرمات کا حصر قابل تسلیم تھا لیکن 

ن نے المائدہ میں بعض محرمات کا ذکر کیا ہے اور نبی نے بھی چونکہ اس کے بعد خود قرآ

کچھ محرمات بیان فرمائیں ہیں، تو اب وہ بھی ان میں شامل ہونگے۔ اس کے عالوہ نبی صلی ہللا 

علیہ وسلم نے پرندوں اور درندوں کے حلت وحرمت معلوم کرنے کے لیے دو اصول بیان 

ولہ حاشیہ میں موجود ہے۔ او فسقا کا عطف لحم فرمادئیے ہیں جن کی وضاحت بھی مذکورہ مح

خنزیر پر ہے۔ اس لیے منصوب ہے، معنی ہی ای ذبح علی االصنام، وہ جانور جو بتوں کے نام 

پر یا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے جائیں۔ یعنی ایسے جانوروں 

ہوں گے کیونکہ ان سے ہللا کا تقرب نہیں۔ غیر پر گو عند الذبح ہللا کا نام لیا جئے تب بھی حرام 

ہللا کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے حکم 
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دیا ہے کہ ہللا تعاٰلی کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اور سارا اسی کے تقرب ونیاز کے لیے کیا 

 شرک ہے۔جائے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہی فسق اور 

 
ْوَمهَُمآ  ْم ُُشُ ْمنَا عَلَْْيِ ْمنَا ُكَّ ِذْي ُظُفٍر ۚ َوِمَن الَْبَقِر َوالَْغََّنِ َحرَّ ْيَن َهاُدْوا َحرَّ ِ ُْم َوعََٰل اَّلَّ ِِلَ َجَزْيِنه لَْت ُظهُْوُرَُهَآ َاِو الَْحَواََّيٓ َاْو َما اْختَلَطَ ِبَعْظٍم ۭذه ِاَلَّ َما َْحَ

ْم  ڮ  َواِ  ِدقُْوَن    ِبَبْغِْيِ  ٠١١َنَّ لَصه

اور گائے اور بکری میں ( ۱)اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دئیے تھے 

سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں 

اور ہم ( ۲)یہ سزا دی ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو ( ۴)میں لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہو 

 ۔(٤)یقیناً سچے ہیں 

ناخن والے جانوروں سے مراد وہ ہاتھ والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا  ۱۔۱٤٦

جدا نہ ہوں۔ جیسے اونٹ شتر مرغ، بطخ، قاز گائے اور بکری وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند 

 تھے جن کے پنجے کھلے ہوں۔ حرام تھے۔ گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لئے حالل

( یا اوجھ)یا انتریوں ( دنبے کی چکی ہو)یعنی جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو  ۴۔۱٤٦

 یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو۔ چربی کی مقدار حالل تھی۔

یہ چیزیں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کی تھیں یعنی یہود کا یہ دعوٰی صحیح نہیں کہ  ۲۔۱٤٦

یعقوب علیہ السالم نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں اور ہم تو ان کو اتباع یہ چیزیں حضرت 

 میں ان کو حرام سمجھتے ہیں۔

 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود یقینا اپنے مذکورہ دعوے میں جھوٹے تھے۔ ٤۔۱٤٦

 
ُسٗه عَ  اِسَعٍة ۚ َوََل يَُردُّ َِبْ ٍة وَّ بُُُّكْ ُذْو َرْْحَ بُْوَك فَُقْل رَّ  ٠١١ِن الَْقْوِم الُْمْجرِِمْْيَ    فَِاْن َكذَّ

( ٢)پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت واال ہے 

 ۔(٦)اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا 

 اس لئے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ ۱۔۱٤۷

یشہ کے لئے عذاب اٰلہی سے محفوظ ہونا نہیں ہے۔ وہ جب یعنی مہلت دینے کا مطلب ہم ۴۔۱٤۷

 بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔

 
ٍء  ۭ َكذه  ْمنَا ِمْن ََشْ َِبُۗؤََن َوََل َحرَّ ْكنَا َوََلٓ اه ُ َمآ َاْْشَ ُكْوا لَْو َشاَۗء اّلٰله ْيَن َاْْشَ ِ َيُقْوُل اَّلَّ ِ س َ َب اَّلَّ ْن ِعَْلٍ ِِلَ َكذَّ َسـنَا   ۭقُْل َهْل ِعْنَدُُكْ ِمٰ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم َحّٰته َذاقُْوا َِبْ

ُرُصْوَن    نَّ َوِاْن َانَُْتْ ِاَلَّ ََّتْ َِّبُعْوَن ِاَلَّ الظَّ رُِجْوُه لَنَا  ِۭاْن تَت ْٰ  ٠١١فَُت

شرک کرتے اور نہ ہمارے کہیں گے کہ اگر ہللا تعاٰلی کو منظور ہوتا تو نہ ہم ( یوں)یہ مشرکین 

اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ( ۱)باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے 

آپ ( ۴)ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا 

حض تم لوگ م( ۲)کہیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو 

 خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل پچو سے باتیں بناتے ہو۔

یہ وہی مغالطہ ہے جو مشیت اٰلہی اور رضائے اٰلہی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ  ۱۔۱٤۲

سے الحق ہوتا ہے۔ حاالنکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس کی وضاحت پہلے کی جا 

 چکی ہے۔

غالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا اگر یہ شرک ہللا کی رضا کا مظہر ہللا تعاٰلی نے اس م ۴۔۱٤۲

تھا تو پھر ان پر عذاب کیوں آیا، عذاب اٰلہی سے اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے 

 اور رضائے اٰلہی اور چیز۔



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 317 

یعنی اپنے دعوے پر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو لیکن ان کے پاس دلیل کہاں؟  ۲۔۱٤۲

 صرف اوہام و ظنون ہی ہیں۔وہاں تو 

 
ِعْْيَ     ىُُكْ َاَْجَ ُة الَْباِلَغُة   ۚ فَلَْو َشاَۗء لَهَده ِ الُْحجَّ  ٠١١قُْل فَِلِٰله

آپ کہئے کہ بس پوری حجت ہللا ہی کی ہی رہی۔ پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر 

 لے آتا۔

 
ْيَن يَْشهَُدوْ  ِ بُوْ قُْل َهَُلَّ ُشهََداَۗءُُكُ اَّلَّ ْيَن َكذَّ ِ َِّبْع َاْهَواَۗء اَّلَّ َذا   ۚ فَِاْن َشهُِدْوا فَََل تَْشهَْد َمَعهُْم  ۚ َوََل تَت َم ھه َ َحرَّ ِخَرِة َوُِهْ َن َانَّ اّلٰله ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبَْله ِ يهِتنَا َواَّلَّ ا ِِبه

ْم يَْعِدلُْوَن     ِ    ٠١١ِبَرّٰبِ

جو اس بات پر شہادت دیں کہ ہللا نے ان چیزوں کو حرام کر آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو الؤ 

نہ دیجئے اور ایسے لوگوں ( ۴)پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت ( ۱)دیا ہے 

جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت ! کے باطل خیاالت کا اتباع مت کیجئے

 ۔(۲)رابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ب

 یعنی وہ جانور، جن کو مشرکین حرام قرار دیے ہوئے تھے۔ ۱۔۱٢۰

 کیونکہ ان کے پاس سوائے کذب و افترا کے کچھ نہیں۔  ۴۔۱٢۰

 ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں۔( برابر کا)یعنی اس کا عدیل  ۲۔۱٢۰

 
َم َربُُُّكْ عَلَْيُُكْ  ْن ِاْمََلٍق ََۭنْنُ  قُْل تََعالَْوا َاتُْل َما َحرَّ ْيِن ِاْحَساًَن َۚوََل تَْقُتلُْوٓا َاْوََلَدُُكْ ِمٰ ِِبلَْواِلَ ا وَّ ً ُِهْ ۚ َوََل تَْقَربُوا الَْفَواِحَش َما َاَلَّ تُّْشُِكْوا ِبٖه َشـْيـــــ   نَْرُزقُُُكْ َوِاَّيَّ

َِّّتْ  ىُُكْ ِبٖه لََعلَُُّكْ تَْعِقلُْوَن      َظهََر ِمِْنَا َوَما بََطَن ۚ َوََل تَْقُتلُوا النَّْفَس ال ِلُُكْ َوٰصه ُ ِاَلَّ ِِبلَْحٰقِ ۭ ذه َم اّلٰله  ٠١٠َحرَّ

آپ کہیے کہ آؤ تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے 

احسان اور ماں باپ کے ساتھ ( ۴)وہ یہ کہ ہللا کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ ( ۱)

( ٤)اور اپنی اوالد کو افالس کے سبب قتل مت کرو ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں ( ۲)کرو 

اور بےحیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ خواہ وہ اعالنیہ ہوں خواہ پوشیدہ اور 

ان  (٢)جس کا خون کرنا ہللا تعاٰلی نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو ہاں مگر حق کے ساتھ 

 کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔

یعنی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم بال دلیل، محض اپنے اوبام باطلہ اور ظنون فاسدہ کی  ۱۔۱٢۱

بنیاد پر قرار دے رکھا ہے۔ بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، 

پالنہار وہی ہے ہرچیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے کیونکہ تمہارا پیدا کرنے واال اور تمہارا 

اس لئے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز چاہے حالل اور جس چیز کو چاہے حرام 

 کرے۔ چنانچہ میں تم کو ان باتوں کی تفصیل بتالتا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔

تعاٰلی نے تمہیں اس بات کا حکم  ان ال تشرکوا سے پہلے اوصاکم محذوف ہے یعنی ہللا ۴۔۱٢۱

دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک مت ٹھہراؤ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جس 

کے لئے معافی نہیں، مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجید میں ساری چیزیں 

کو تفصیل اور مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں۔ اور نبی کریم نے بھی حدیث میں ان 

وضاحت بیان فرمایا ہے۔ اس کے باوجود یہ واقع ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آکر 

 شرک کا عام ارتکاب کر تے ہیں۔

( اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی)ہللا تعاٰلی کی توحید و اطاعت کے بعد یہاں بھی  ۲۔۱٢۱

یز واضح ہوتی ہے کہ اطاعت والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے جس سے یہ چ

والدین کی )رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑے اہمیت ہے، اگر کسی نے اس ربوبیت صغرٰی 
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کے تقاضے پورے نہیں کیئے تو وہ ( سلوک)٦اال نعام  ۲اطاعت اور ان سے حسن َو لَْو اَ نَّنَا 

 ربوبیت کبرٰی کے تقاضے بھی پورے کرنے میں ناکام رہے گا۔

جاہلیت کا یہ فعل قبیح آجکل ضبط والدت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے  زمانہء ٤۔۱٢۱

 پوری دنیا میں زورو شور سے جاری ہے۔ ہللا تعاٰلی اس سے محفوظ رکھے۔ 

یعنی قصاص کے طور پر، نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ  ٢۔۱٢۱

قصاص میں ' ( 378:۔ البقرة4( ي اْلقَِصاِص َحٰیوةٌ َولَُكْم فِ )کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے ولکم 

 تمہاری زندگی ہے ۔

 
ٗه  ۚ َوَاْوفُوا اْلَكْيَل َوالْمِ  ََ َاُشدَّ َِّّتْ ِِهَ َاْحَسُن َحّٰته يَْبلُ ُف نَْفًسا ِاَلَّ ُوْسَعهَا  ۚ َوََل تَْقَربُْوا َماَل الَْيِتْْيِ ِاَلَّ ِِبل اَن ِِبلِْقْسطِ ۚ ََل نَُُكِٰ َوِاَذا قُلَُْتْ فَاعِْدلُْوا َولَْو ََكَن َذا  َْيَ

َُُّكْ تََذكَُّرْوَن     ىُُكْ ِبٖه لََعل ِلُُكْ َوٰصه ِ َاْوفُْوا  ۭذه    ٠١١قُْرِبه ۚ َوِبَعهِْد اّلٰله

اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے یہاں تک کہ وہ 

ہم ( ۴)اور ناپ تول پوری پوری کرو، انصاف کے ساتھ ( ۱)اپنے سن رشد تک پہنچ جائے 

اور جب تم بات کرو تو انصاف ( ۲)کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے 

کرو گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو اور ہللا تعاٰلی سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو ان کا ہللا 

 تعاٰلی نے حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے، تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا  ۱۔۱٢۴

تمہارا فرض ہے اس خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے مال سے وارثت میں سے اس کو 

حصہ مال ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائداد کی صورت میں، تاہم ابھی 

کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص وہ اس کی حفاظت کرنے 

سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ 

کفالت کے نام پر، اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جایئداد کو ٹھکانے لگا دیا 

 جائے۔

و پورا ناپ یا تول کر لینا، مگر دیتے وقت ایسا نہ ناپ تول میں کمی کرنا لیتے وقت ت ۴۔۱٢۴

کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پست اور اخالق سے گری ہوئی بات ہے۔ 

 قوم شعیب میں یہی اخالقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کے من جملہ اسباب میں تھی۔

وں کی تاکید کر رہے ہیں، یہ ایسے یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن بات ۲۔۱٢۴

نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے اس لئے کہ 

طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے۔ اس لئے اگر نجات اخروی اور دنیا میں 

 ور ان سے گریز مت کرو۔عزت اور سرفرازی چاہتے ہو تو ان احکام اٰلہی پر عمل کرو ا

 
لِ  َق ِبُُكْ َعْن َسِبْيِِلٖ  ۭذه ُبَل فَتََفرَّ َِّبُعوا الس ُّ َِّبُعْوُه  ۚ َوََل تَت َتِقـْيًما فَات اِطْي ُمس ْ َذا ِِصَ ىُُكْ ِبٖه لََعلَُُّكْ تَتَُّقْوَن    َوَانَّ ھه  ٠١١ُُكْ َوٰصه

دوسری راہوں پر مت ( ۴)پر چلو  میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ( ۱)اور یہ کہ دین 

چلو کہ وہ راہیں تم کو ہللا کی راہ سے جدا کردیں گی۔ اس کا تم کو ہللا تعاٰلی نے تاکیدی حکم دیا 

 ہے تاکہ تم پرہزگاری اختیار کرو۔

سے مراد قرآن مجید یا دین اسالم یا وہ احکام ہیں جو بطور خاص اس سورت ( یہ)ھََذا  ۱۔۱٢۲

ہیں اور وہ ہیں توحید، معاد اور رسالت اور یہی اسالم کے ثالثہ ہیں جن کے میں بیان کئے گئے 

 گرد پورا دین گھومتا ہے، اس لئے جو مراد لیا جائے مفہوم سب کا ایک ہے۔

صراط مستقیم کو واحد کے صیغے سے بیان فرمایا ہے کیونکہ ہللا کی، یا قرآن کی،  ۴۔۱٢۲

نہیں۔ اس لئے پیروی صرف اس ایک راہ کی کرنی  یارسول ہللا کی راہ ایک ہے ایک سے زیادہ

ہے کسی اور کی نہیں، یہی ملت مسلمہ کی وحدت و اجماع کی بنیاد ہے جس سے بہت ہٹ کر یہ 
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امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے، حاالنکہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ دوسری 

ا کر دیں گی۔ دوسرے مقام پر ہللا تعاٰلی راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو ہللا کی راہ سے جد

نے فرمایا دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو گویا اختالف اور تفرقہ کی قطعا اجازت 

نہیں ہے۔ اسی بات کو حدیث میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے 

 کا سیدھا راستہ ہے۔ اور چند خطوط اس کی اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ ہللا

دائیں اور بائیں طرف کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان 

کی طرف لوگوں کو بالتا ہے۔ پھر آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے یہی آیت تالوت فرمائی جو زیر 

 وضاحت ہے۔

 
َب تَ  تَيْنَا ُمْوَٰس اْلِكته ْم يُْؤِمنُ ُُثَّ اه ِ ََّعلَّهُْم ِبِلَقاِۗء َرّٰبِ ًة ل َرْْحَ ُهًدى وَّ ٍء وَّ ِٰ ََشْ ُُ ِٰ ْيٓ َاْحَسَن َوتَْفِصْيًَل ل ِ    ٠١١ْوَن   َماًما عََٰل اَّلَّ

کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر ( علیہ السالم)پھر ہم نے موسیٰ 

 اپنے رب کو ملنے پر یقین الئیں۔تاکہ وہ لوگ ( ۱)نعمت پوری ہو اور رحمت ہو 

قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں  ۱۔۱٢٤

تورات کا اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں 

ں تورات کا اور اس کے وصف کا حافظ ابن کثیر نے نقل کی ہیں۔ اسی اسلوب کے مطابق یہا

بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام 

 باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور وہ ہدایت اور رحمت کا باعث تھی۔

 
َُُّكْ تُ  َُّقْوا لََعل َِّبُعْوُه َوات ٌك فَات َ ُه ُمَبه ٌب َاْنَزلْنه َذا ِكته ْوَن   َوھه    ٠١١ْرَْحُ

سو اس کا اتباع کرو اور ( ۴)اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیرو برکت والی 

 ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔

 اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین و دنیا کی برکتیں اور بھالئیاں ہیں۔ ۱۔۱٢٢

 
ََّمآ ُاْنزَِل اْلِكتهُب عَٰله  ِفِلْْيَ    َاْن تَُقْولُْوٓا ِان ْم لَغه َِتِ َفتَْْيِ ِمْن قَْبِلنَا  ۠ َوِاْن ُكنَّا َعْن ِدَراس َ
ِٕ
   ٠١١َطاۗى

کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ( ۱)کہیں تم لوگ یوں نہ کہو 

 (۴)ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بےخبر تھے 

 تاکہ تم یہ نہ کہو۔ دو فرقوں سے مراد یہود و انصارٰی ہیں۔یعنی یہ قرآن اس لئے اتارا  ۱۔۱٢٦

اس لئے کہ وہ ہماری زبان میں نہ تھی۔ چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم  ۴۔۱٢٦

 کر دیا۔

 
ي ِمِْنُْم ۚ فََقْد َجاَۗءُُكْ  ُب لَُكنَّآ َاْهده ٓ ُانْزَِل عَلَْينَا اْلِكته نَْجِز َاْو تَُقْولُْوا لَْو َاَنَّ ِ َوَصَدَف َعِْنَا ۭ س َ يهِت اّلٰله َب ِِبه ْن َكذَّ ٌة ۚ فََمْن َاْظََلُ ِممَّ َرْْحَ ُُِٰكْ َوُهًدى وَّ ب ْن رَّ نٌَة ِمٰ ِٰ ي بَي

َء الَْعَذاِب ِبَما ََكنُْوا يَْصِدفُْوَن     يهِتنَا ُسْوۗ ْيَن يَْصِدفُْوَن َعْن اه ِ  ٠١١اَّلَّ

ب نازل ہوتی تو ہم اب سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتا

سو اب تمہارے پاس رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت 

ان میں اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے ( ۱)آچکی ہے 

ری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس ہم جلدی ہی ان لوگوں کو جو ہما( ۴)اور اس سے روکے 

 روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔

 گویا یہ عذر بھی تم نہیں کر سکتے۔ ۱۔۱٢۷

کا راستہ ( اسالم)یعنی کتاب ہدایت و رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت  ۴۔۱٢۷

تو اس  اختیار کرکے رحمت اٰلہی کا مستحق نہیں بنتا، بلکہ تکذیب و اعراض کا راستہ اپناتا ہے



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 320 

سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ َصَدَف کے معنی اعراض کرنے کے بھی کئے گئے ہیں اور 

 دوسروں کو روکنے کے بھی۔

 
َِٰك  ۭ يَوْ  يهِت َرب ِِتَ بَْعُض اه َُّك َاْو ََّيْ ِِتَ َرب َكُة َاْو ََّيْ

ِٕ
ِتَْيُُم الَْملهۗى ٓ َاْن ًَتْ يهِت رَ َهْل يَْنُظُرْوَن ِاَلَّ ِِتْ بَْعُض اه َمنَْت ِمْن قَْبُل َاْو َم ََّيْ َِٰك ََل يَْنَفُع نَْفًسا ِايَْماُِنَا لَْم تَُكْن اه ب

ا ِاَنَّ ُمنَْتِظُرْوَن    ا ۭ قُِل انَْتِظُرْوٓ ٓ ِايَْماِِنَا َخْْيً  ٠١١َكَسبَْت ِِفْ

کیا یہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس رب آئے یا آپ 

جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپہنچے ( ۱)نشانی آئے ( بڑی)وئی کے رب کی ک

یا ( ۴)گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا 

آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو ہم بھی ( ۲)اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو 

 منتظر ہیں۔

ید کے نزول اور حضرت محمد کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم قرآن مج ۱۔۱٢۲

کر دی ہے۔ اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہ آئے تو کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان 

کے پاس فرشتے آئیں یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لئے اس وقت یہ ایمان الئیں گے، یا 

مت برپا ہو جائے اور ہللا کے ربرو پیش کئے جائیں۔ اس آپ کا رب ان کے پاس آئے۔ یعنی قیا

وقت یہ ایمان الئیں گے؟ یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے، جیسے قیامت کے قریب 

سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر یہ ایمان 

ہ اس انتظار میں ہیں تو بہت ہی الئیں گے۔ اگلے جملے میں وضاحت کی جارہی ہے کہ اگر ی

نادانی کا مظاہر کر رہے ہیں۔ کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق 

وفاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ 

لوع ہو پس جب ایسا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے ط

ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ نے 

یہ آیت تالوت فرمائی الینفع نفسا ایمانھا لم تکن ٰامنت من قبل۔ یعنی اس وقت ایمان النا کسی کو 

 نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ الیا ہوگا۔

 یمان فائدہ مند، یعنی قبول نہ ہوگا۔یعنی کافر کا ا ۴۔۱٢۲

اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وقت اس توبہ  ۲۔۱٢۲

قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہوگا۔ جیسا کہ احادیث بھی اس پر داللت 

 کرتی ہے۔

 
قُْوا ِدْيَِنُْم َوَكَ  ْيَن فَرَّ ِ ُُئُْم ِبَما ََكنُْوا يَْفَعلُوْ ِانَّ اَّلَّ ِٰ ِ ُُثَّ يُنَب ََّمآ َاْمُرُِهْ ِاَٰل اّلٰله ٍء  ۭ ِان َّْسَت ِمِْنُْم ِِفْ ََشْ َيًعا ل  ٠١١َن    نُْوا ش ِ

آپ کا ان سے ( ۱)بیشک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے 

 اٰلی کے حوالے ہے پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتال دیں گے۔کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ ہللا تع

اس سے بعض لوگ یہود و نصارٰی مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے  ۱۔۱٢٢

تھے۔ بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک مالئکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف 

فار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ آیت عام ہے کہ ک

میں داخل ہیں۔ جو ہللا کے دین کو اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر 

دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق وتخرب کا راستہ اپناتے ہیں۔ شیعا کے 

ین کے معاملے میں مجتمع معنی فرقے اور گروہ اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو د

تھی لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر 

 قرار دے کر اپنا راستہ الگ کرلیا، چاہے وہ رائے حق وصواب کے خالف ہی کیوں نہ ہو۔
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نَِة فََِلٗ َعّْشُ َاْمثَاِلهَا  ۚ َوَمْن َجاَۗء ِِبلسَّ  ٓى ِاَلَّ ِمثْلَهَا َوُِهْ ََل يُْظلَُمْوَن    َمْن َجاَۗء ِِبلَْحس َ زه ِٰئَِة فَََل َُيْ  ٠١١ي

جو شخص برا کام کرے گا ( ۱)جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گنا ملیں گے 

 اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

ہ جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ یہ ہللا تعاٰلی کے اس فضل و احسان کا بیان ہے ک ۱۔۱٦۰

ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا، یہ کم از کم اجر ہے۔ ورنہ قرآن اور 

 حدیث دونوں سے ثابت ہے کی بعض نیکیوں کا اجر کئی سو گنا ہے بلکہ ہزار گنا تک ملے گا۔

تکاب کے بعد اس نے اس سے یعنی جن گناہوں پر سزا مقرر نہیں ہے اور اس کے ار ۴۔۱٦۰

توبہ بھی نہیں کی یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں یا ہللا نے اپنے فضل خاص 

سے اسے معاف نہیں فرمادیا کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں 

 ہی دے گا۔آئے گا تو پھر ہللا تعاٰلی ایسی برائی کی سزا دے اور اس کے برابر 

 
ِهْْيَ َحِنْيًفا ۚ َوَما َكَ  َ ِابْره َلَّ َتِقْْيٍ   ِديْنًا ِقــَيًما ٰمِ س ْ اٍط مُّ ٓ ِاله ِِصَ ْ ىِنْ َرِٰبِ َِّنْ َهده  ٠١٠َن ِمَن الُْمّْشِِكْْيَ     قُْل ِان

آپ کہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے کہ وہ دین مستحکم ہے جو 

کا جو ہللا کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے ( علیہ السالم)ابراہیم طریقہ 

 نہ تھے۔

 
لَِمْْيَ     ِ َرٰبِ الْعه    ٠١١قُْل ِانَّ َصََلِِتْ َونُُسِِكْ َوَمْحَياَي َوَمَماِِتْ ّلِلٰه

ا مرنا یہ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میر

 سب خالص ہللا ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔

 
ُل الُْمْسِلِمْْيَ    ِِلَ ُاِمْرُت َوَاََن َاوَّ  ٠١١ََل َْشِيَْك ََلٗ  ۚ َوِبذه

اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے 

 (۱)پہال ہوں 

دعوت تمام انبیاء نے دی، جس طرح یہاں آخری پیغمبر کی زبان توحید الوہیت کی یہ  ۱۔۱٦۲

مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہال ' مبارک سے کہلوایا گیا کہ 

ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، سب ' دوسرے مقام پر ہللا تعاٰلی نے فرمایا ' ہوں۔ 

چنانچہ ( ۴٢انبیا۔ )' ی معبود نہیں پس تم میری ہی عبادت کرو کو یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئ

حضرت نوح علیہ السالم کے بارے میں آتا ہے جب ہللا تعاٰلی نے انہیں کہا کہ اسلم تو انہوں نے 

فرمایا اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السالم و یعقوب علیہ السالم نے اپنی اوالد کو 

موت اسالم پر آنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السالم نے دعا فرمائی وصیت فرمائی کہ تمہیں 

کہ مجھے اسالم کی حالت میں دنیا سے اٹھانا۔ حضرت موسٰی علیہ السالم نے اپنی قوم سے کہا 

اگر تم ملسمان ہو تو اسی ہللا پر بھروسہ کرو۔ حضرت عیسٰی علیہ السالم کے حواریوں نے کہا 

اور بھی تمام انبیاء اور ان کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسالم واشھد باننا مسلمون اسی طرح 

کو اپنایا جس میں توحید الوہیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ گو بعض بعض شرع احکام ایک 

 دوسرے سے مختلف تھی۔

 
ٍء  ۭ َوََل تَْكِسُب ُكُّ نَْفٍس  ُهَو َربُّ ُكِٰ ََشْ ِ َابِْغْي َرِبًّ وَّ ئُُُكْ ِبَما ُكْنَُتْ قُْل َاغَْْيَ اّلٰله ِٰ ْرِجُعُُكْ فَُينَب ُُِٰكْ مَّ ي ۚ ُُثَّ ِاله َرب ْزَر ُاْخره  ِفْيِه ِاَلَّ عَلَْْيَا  ۚ َوََل تَِزُر َواِزَرٌة ٰوِ

َتِلُفْوَن      ٠١١ََّتْ

آپ فرما دیجئے کہ میں ہللا کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لئے تالش کروں حاالنکہ وہ 

اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے اور ( ۱)مالک ہے ہرچیز کا 
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پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، ( ۴)کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا 

 ۔(۲)پھر تم کو جتاالئے گا جس جس چیز میں تم اختالف کرتے تھے 

رکین کرتے رہے ہیں اور جو اس یہاں رب سے مراد وہی ہللا ماننا ہے جس کا انکار مش ۱۔۱٦٤

کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ لیکن مشرکین اس کی ربوبیت کو تو مانتے تھے۔ اور اس میں کسی کو 

 شریک نہیں گردانتے تھے لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے۔

جو  یعنی ہللا تعاٰلی عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا اور جس نے اچھا، یا برا، ۴۔۱٦٤

کچھ کیا ہوگا اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نیکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا دے گا 

 اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا۔

اس لئے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت رہی  ۲۔۱٦٤

قیامت والے دن ہللا کی بارگاہ میں ہی ہمارا ہے تو تم اپنا کام کئے جاؤ، ہم اپنا کئے جاتے ہیں۔ 

 تمہارا فیصلہ ہوگا۔

 
تهىُُكْ  َِٰيْبلَُوُُكْ ِِفْ َمآ اه ٍت ل َف اَْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضُُكْ فَْوَق بَْعٍض َدَرجه

ِٕ
ْي َجَعلَُُكْ َخلهۗى ِ ِحْْيٌ َوُهَو اَّلَّ َّٗه لََغُفْوٌر رَّ ََّك َْسِيُْع الِْعَقاِب وَوِان    ٠١١      ۭ ِانَّ َرب

اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم ( ۱)وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا 

بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے واال ہے اور ( ۴)کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں 

 بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے واال مہربانی کرنے واال ہے۔

مران بنا کر اختیارات سے نوازا۔ یا ایک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث یعنی حک ۱۔۱٦٢

 بنایا۔( خلیفہ)

یعنی فقر و غنی، علم و جہل، صحت اور بیماری، جس کو جو دیا، اسی میں اس کی  ۴۔۱٦٢

 آزمائش ہے۔

 

 

 سورة االعراف
(۴۰٦۔ تعداد آیات  ۷سورة االعراف ۔ سورہ نمبر )  

 
نِ  ْْحه ِ الرَّ ِحْْيِ        ِبْسِم اّلٰله  الرَّ

 شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے واال ہے

 
 Ǻۚالٰۗمۗ ُّۗ    

 المص

 
ي ِللُْمْؤِمِنْْيَ     نُْه ِلُتْنِذَر ِبٖه َوِذْكره ٌب ُانْزَِل ِالَْيَك فَََل يَُكْن ِِفْ َصْدِرَك َحَرٌج ِمٰ  Ąِكته

پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ ڈرائیں، سو آپ  یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے

 اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لئے۔( ۱)کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو 

نہ ( جھٹالئیں)یعنی اس کے بھیجنے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہیں کافر میری تکذیب  ۱۔۴

ب کا حافظ و ناصر ہے یا حرج شک کے کریں اور مجھے ایذا نہ پہنچائیں اس لئے کہ ہللا س
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معنی میں ہے۔ یعنی اس کی منزل من ہللا ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس 

 نہ کریں۔ یہ نہی بطور تعریف ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے۔

 
َِّبُعْوا  ُُِٰكْ َوََل تَت ب ْن رَّ َِّبُعْوا َمآ ُانْزَِل ِالَْيُُكْ ِمٰ ا تََذكَُّرْوَن    ِات  Ǽِمْن ُدْوِنٖهٓ َاْوِلَياَۗء  ۭ قَِلْيًَل مَّ

اور ہللا کو چھوڑ کر ( ۱)تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے 

 من گھڑت سرپرستوں کی پیروی مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔

ن، اور جو رسول ہللا نے فرمایا یعنی جو ہللا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآ ۱۔۲

ان ' میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں۔ ' حدیث، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ 

ضرور ی ٰ نہیں بلکہ ان کا ( پیروی)دونوں کی پیروی ضروری ہے ان کے عالوہ کسے کا اتباع 

تعاٰلی کو چھوڑ کر دوسروں کی  انکار الزمی ہے۔ جیسے کہ اگلے فقرے میں فرمایا گیا کہ ہللا

پیروی مت کرو۔ جس طرح زمانہء جاہلیت میں سرداروں اور نجومیوں کاہنوں کی بات کو ہی 

 اہمیت دی جاتی تھی حتٰی کہ حالل اور حرام میں بھی ان کو سند تسلیم کیا جاتا تھا۔

 
نَا بََياًًت اَ  َا فََجاَۗءَها َِبْس ُ ْن قَْريٍَة َاْهلَْكِنه لُْوَن    َوَُكْ ِمٰ

ِٕ
 Ćْو ُِهْ قَاۗى

اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت 

 میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔

کو کہا جاتا ہے۔ مطلب ( آرام کرنے)فَائِلُْوَن قَْیلُْولَۃ،ُ سے ہے، جو دوپہر کے وقت استراحت  ۱۔٤

مارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام و راحت کے لئے بےخبر بستروں یہ ہے کہ ہ

 میں آسودہ خواب تھے۔

 
ِلِمْْيَ    ٓ َاْن قَالُْوٓا ِاَنَّ ُكنَّا ظه نَآ ِاَلَّ ُِٕىْم ِاْذ َجاَۗءُِهْ َِبْس ُ  Ĉفََما ََكَن َدْعوه

اور کوئی بات نہ نکلی جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے 

 واقع ہم ظالم تھے۔

لیکن عذاب آجانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ پہلے وضاحت گزر  ۱۔٢

ا َراَْوا بَاَْسـنَا)چکی ہے  جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا ( 45:۔غافر20( فَلَْم یَُك یَْنفَُعھُْم اِْیَمانُھُْم لَمَّ

 یمان النا، ان کے لئے نفع مند نہیں ہوا۔تو اس وقت ان کا ا

 
لَنَّ الُْمْرَسِلْْيَ     ْم َولَنَْســـــ  يَْن ُاْرِسَل ِالَْْيِ ِ لَنَّ اَّلَّ   Čفَلَنَْســـــ 

پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم 

 ۔(٤)پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے 

پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام  امتوں سے ۱۔٦

یا ہللا تیرے پیغمبر یقینا ہمار پاس آئے تھے لیکن ہماری ! پہنچایا تھا؟وہ جواب دیں گے کہ ہاں

قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پروا نہیں کی اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے 

پنی امتوں کو پہنچایا تھا؟ اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ ہمارا پیغام ا

 پیغمبر سوال کا جواب دیں گے۔ جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔

 
ِبْْيَ   
ِٕ
َما ُكنَّا غَاۗى ْم ِبِعَْلٍ وَّ نَّ عَلَْْيِ  Ċفَلَنَُقصَّ

اور ہم کچھ بےخبر نہ ( ۱)ان کے روبرو بیان کر دیں گے  پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں

 تھے۔
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امتیوں اور )چونکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا علم رکھتے ہیں اس لئے پھر ہم دونوں  ۱۔۷

کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے اور جو جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، ان کے ( پیغمبروں

 سامنے رکھ دیں گے۔

 
َك ُِهُ الُْمْفِلُحْوَن   َوالَْوْزُن يَوْ 

ِٕ
ى
ۗ ِذَۨ الَْحقُّ ۚ فََمْن ثَُقلَْت َمَواِزيُْنٗه فَُاوله

ِٕ
 Ďَمى

 اور اس روز وزن بھی برحق پھر جس شخص کا پال بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہونگے۔

 
ا َانُْفَسهُْم ِبَما َكَ  ْوٓ ُ ِِ ْيَن َخ ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ يهتِنَا يَْظِلُمْوَن     َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُْنٗه فَُاوله  Ḍنُْوا ِِبه

اور جس شخص کا پال ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس 

 (۱)کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے 

ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہوگا جسے قرآن کریم  ۱۔٢

بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں میں 

اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نیکیوں کا پال بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہوگا اور جس کا بدیوں واال 

پلڑا بھاری ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے جب کہ یہ اعراض ہیں یعنی 

ن کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے؟ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ ہللا تعاٰلی قیامت ا

والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرمادے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ 

صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے۔ جن میں انسان کے اعمال درج ہونگے۔ تیسری رائے یہ 

احب عمل کو توال جائے گا، تینوں مسلکوں والے کے پاس اپنے مسلک کی ہے کہ خود ص

حمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں، اس لئے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تینوں ہی 

باتیں صحیح ہوسکتی ہیں ممکن ہے، کبھی اعمال، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو توال 

بہرحال میزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن و ( یر ابن کثیردالئل کے لئے دیکھئے تفس)جائے 

حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار اس کی تاویل گمراہی ہے۔ اور موجودہ دور میں تو اس کے 

 انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں کہ بےوزن چیزیں بھی تولی جانے لگی ہیں۔

 
ٰهُُكْ ِِف اَْلَْرِض َوَجَعلْنَا ا تَْشُكُرْوَن    َولََقْد َمكَّن    01لَُُكْ ِفْْيَا َمَعاِيَش ۭقَِلْيًَل مَّ

اور بیشک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامان 

 رزق پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

 
َكةِ 
ِٕ
ْرنهُُكْ ُُثَّ قُلْنَا ِللَْملهۗى ِجِدْيَن      َولََقْد َخلَْقنهُُكْ ُُثَّ َصوَّ َن الٰسه ٓ ِابِْليَْس ۭ لَْم يَُكْن ٰمِ َدَم ڰ فََسَجُدْوٓا ِاَلَّ ُدْوا َِله   00اْْسُ

پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم ( ۱)اور ہم نے تم کو پیدا کیا 

 نہ ہوا۔ کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل

 َخلَْقنَاُکْم میں ضمیر اگرچہ جمع کی ہے لیکن مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السالم ہیں۔ ۱۔۱۱

 
َخلَْقتَٗه مِ  ٍر وَّ نُْه   ۚ َخلَْقتَِنْ ِمْن َنَّ   01ْن ِطْْيٍ    قَاَل َما َمنََعَك َاَلَّ تَْسُجَد ِاْذ َاَمْرتَُك  ۭ قَاَل َاََن َخْْيٌ ِمٰ

جب کہ میں ( ۱)فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کونسا امر مانع ہے  حق تعاٰلی نے

تم کو حکم دے چکا ہوں کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور 

 (۴)اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا 

روکا؟ یا  ان ال تسجدوا میں ال زائد ہے یعنی ان تسجد تجھے سجدہ کرنے سے کس نے ۱۔۱۴

عبارت محذوف ہے یعنی تجھے کس چیز نے اس بات پر مجبور کیا کہ تو سجدہ نہ کرے، 

شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ خود قرآن کی صراحت کے بموجب وہ جنات میں سے تھا 
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لیکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجدہ حکم میں شامل تھا ( ٢۰الکہف۔ )

فرشتوں کو دیا تھا۔ اس لئے اس سے باز پرس بھی ہوئی اور اس پر عتاب بھی نازل جو ہللا نے 

 ہوا۔ اگر وہ اس حکم میں شامل یہ نہ ہوتا تو اس سے باز پرس ہوتی نہ وہ راندہ درگاہ قرار پاتا۔

جس کا آئینہ دار ہے۔ ایک تو اس کا سمجھنا کہ ' عذر گناہ بدتر از گناہ ' شیطان کا یہ عذر  ۴۔۱۴

ل کو مفعول کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جاسکتا ، غلط ہے۔ اس لئے کہ اصل چیز تو ہللا کا افض

حکم ہے اس کے حکم کے مقابلے میں افضل وغیرہ افضل کی بحث ہللا سے سرتابی ہے۔ 

دوسرے، اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے۔ لیکن 

ظمت کو نظر انداز کر دیا جو حضرت آدم علیہ السالم کو حاصل ہوا کہ اس نے اس شرف اور ع

ہللا نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی۔ اس شرف کے 

مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز ہوسکتی ہے؟ تیسرا، نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا، 

ا شیوا نہیں ہو سکتا اور یہ قیاس بھی فاسد تھا۔ آگ، مٹی سے جو کسی بھی ہللا کو ماننے والے ک

کس طرح بہتر ہے؟ آگ میں سوائے تیزی، بھڑکنے اور جالنے کے کیا ہے؟ جب کہ مٹی میں 

سکون اور ثبات ہے، اس میں نبات و نمو، زیادتی اور اصالح کی صالحیت ہے۔ یہ صفات آگ 

ے معلوم ہوا کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی، سے بہرحال بہتر اور زیادہ مفید ہیں۔ اس آیت س

فرشتے نور سے، ابلیس آگ کی لپیٹ سے اور آدم علیہ ' جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ 

 السالم مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔

 
ِغِر  ََّك ِمَن الٰصه َ ِفْْيَا فَاْخُرْج ِان  01يَْن   قَاَل فَاْهِبطْ ِمِْنَا فََما يَُكْوُن َِلَ َاْن تََتَكَبَّ

تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ ( ۱)حق تعاٰلی نے فرمایا تو آسمان سے اتر 

 (۴)کر تکبر کرے سو نکل بیشک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ 

ِمْنھَا کی ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت قرار دیا اور بعض نے اس مرتبہ کو جو  ۱۔ ۱۲

۔ فاضل مترجم نے اسی دوسرے مفہوم کے مطابق آسان ترجمہ ملکوت اعٰلی میں اسے حاصل تھا

 (۴)کیا ہے۔ نکل بیشک تو ذلیلوں میں سے ہے 

ہللا کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے واال احترام و تعظیم کا نہیں، ذلت اور خواری  ۴۔۱۲ 

 کا مستحق ہے۔

 
ٓ ِاله يَْوِم يُْبَعثُْوَن      01قَاَل َانِْظْرِِنْ

 جھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔اس نے کہا م

 
ََّك ِمَن الُْمْنَظرِْيَن     01قَاَل ِان

 ۔(۱)ہللا تعاٰلی نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی 

ہللا تعاٰلی نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرما دی جو اس کی حکمت،  ۱۔۱٢

ایک حکمت یہ نظر آتی ہے  ارادے اور مشیت کے مطابق تھی جس کا پورا علم اسی کو ہے۔ تاہم

کہ اس طرح اپنے بندوں کی آزمائش کر سکے گا کہ کون رحمان کا بندہ بنتا ہے اور کون 

 شیطان کا پجاری۔

 
َتِقْْيَ       اَطَك الُْمس ْ ْقُعَدنَّ لَهُْم ِِصَ    01قَاَل فَِبَمآ َاْغَويْتَِنْ ََلَ

میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان ( ۱)اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے 

 کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔
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گمراہ تو ہللا کی تکوینی مشیت کے تحت ہوا۔ لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح  ۱۔۱٦

 الزام بنا لیا، جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر ہللا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔

 
ْنْۢ بَْْيِ  ُْم ِمٰ ِكرِْيَن    ُُثَّ ََلِٰتيَِنَّ ُِهْ شه ُد اَْكََثَ ِلهِْم ۭ َوََل َّتِ

ِٕ
اۗى ْم َوَعْن ََشَ ْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن َايَْماِِنِ  01َايِْدُّْيِ

پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی ان کی داہنی جانب 

اکثر کو شکر گزار نہ پائیں  اور آپ ان میں سے( ۱)سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی 

 (۴)گے 

مطلب یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کے راستے پر بیٹھوں گا۔ خیر سے روکوں گا اور شر  ۱۔۱۷

 کو ان کی نظروں میں پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا۔

ک شاکرین کے دوسرے معنی موحدین کے کیے گئے ہیں۔ یعنی اکثر لوگوں کو میں شر ۴۔۱۷

َولَقَْد َصدََّق َعلَْیِھْم اِْبلِْیُس )میں مبتال کر دوں گا۔ شیطان نے اپنا یہ گمان فی الواقع سچا کر دکھایا، 

َن اْلُمْؤِمنِْینَ  شیطان نے اپنا گمان سچا کر دکھایا، اور مومنوں (( 40:۔سبأ12( ظَنَّٗه فَاتَّبَُعْوہُ ااِلَّ فَِرْیقًا مِّ

لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اسی لئے حدیث میں شیطان کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب 

 سے پناہ مانگنے اور قرآن میں اس کے مکر و کید سے بچنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔

 
ِعْْيَ     َ ِمنُُْكْ َاَْجَ ْدُحْوًرا  ۭ لََمْن تَِبَعَك ِمِْنُْم ََلَْملََٰئَّ ََجََّنَّ  01قَاَل اْخُرْج ِمِْنَا َمْذُءْوًما مَّ

اٰلی نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا جو شخص ان میں تیرا کہنا مانے ہللا تع

 گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

 
َجَرَة فَتَُكْوَنَ  ِذِه الشَّ َدُم اْسُكْن َانَْت َوَزْوُجَك الَْجنََّة فلَُُكَ ِمْن َحْيُث ِشـْئُتَما َوََل تَْقَرَِب هه ه ٓ ِلِمْْيَ      ِمَن الَوَّيه  01ٰظه

تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو ! اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم

 ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔( ۱)دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ 

یعنی صرف اس درخت کو چھوڑ کر جہاں سے اور جتنا چاہو کھاؤ۔ ایک درخت کا پھل  ۱۔۱٢

 کھانے کی پابندی آزمائش کے طور عائد کی۔

 
َما َوقَاَل َما َِنهىُْكَا َربُُّْكَا عَ  َِتِ ُن ِلُيْبِدَي لَهَُما َما ٗوِرَي َعِْنَُما ِمْن َسْواه ْيطه ْيَن فََوْسَوَس لَهَُما الش َّ ِِلِ ٓ َاْن تَُكْوََن َملََكْْيِ َاْو تَُكْوََن ِمَن الْخه َجَرِة ِاَلَّ ِذِه الشَّ     ْن هه

11 

ڈاال تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے ( ۱)پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ 

کردے اور کہنے لگے کہ تمہارے رب نے تم ( ۴)سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بےپردہ 

دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم 

 شتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔دونوں کہیں فر

وسوسہ اور وسواس زلزلہ اور زلزال کے وزن پر ہے شیطان دل میں جو بری باتیں ڈالتا  ۱۔۴۰

 ہے، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔

یعنی شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے حضرت آدم و حوا کو اس لباس جنت سے محروم  ۱۔۴۰

مندہ کرنا تھا، جو انہیں جنت میں پہننے کے لئے دیا گیا تھا شرم گاہ کو َسْوَءة،ُ کرکے انہیں شر

 سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے۔

 
ِصِحْْيَ     ْ لَُْكَا لَِمَن النٰه هَُمآ ِاّٰنِ   10َوقَاََسَ

 ۔(۱)میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور ان دونوں کے رو برو قسم کھا لی کہ یقین جانیے 
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جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں حضرت آدم علیہ السالم و حوا کو حاصل تھیں، اس کے  ۱۔۴۱

حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہالیا اور یہ جھوٹ بوال کہ ہللا تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا 

کیونکہ اس کی تاثیر ہی یہ ہے  نہیں چاہتا، اس لئے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے

جو اسے کھا لیتا ہے، وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا دائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر قسم 

کھا کر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا، جس سے حضرت آدم علیہ السالم و حوا متاثر ہوگئے 

 ں۔اس لئے ہللا والے ہللا کے نام پر آسانی سے دھوکا کھا جاتے ہی

 
َما ِمْن وَّ  ِن عَلَْْيِ ِصفه َُتَُما َوَطِفَقا َُيْ َجَرَة بََدْت لَهَُما َسْواه ا َذاقَا الشَّ هىَُما ِبُغُرْوٍر ۚ فَلَمَّ

ٰه َُّْكَآ ِانَّ فََدل َجَرِة َوَاقُْل ل َُمآ َالَْم َاِْنَُْكَا َعْن ِتْلُْكَا الشَّ ِٕىَُما َرّبُّ َرِق الَْجنَِّة  َۭوََنده

َن  ْيطه ِبْْيٌ    الش َّ  11لَُْكَا عَُدو  مُّ

آیا پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی ( ۱)سو ان دونوں کو فریب کے نیچے لے 

شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بےپردہ ہوگئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ 

ں کو اس درخت اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونو( ۴)جوڑ کر رکھنے لگے 

 ،(۲)سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے 

تدلیۃ اور ادالء کے معنی ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا گویا شیطان ان کو  ۱۔۴۴

 مرتبہ علیا سے اتار کر ممنوعہ درخت کا پھل کھانے تک لے آیا

وا جو آدم علیہ السالم و حوا سے غیر شعوری اور غیر ارادی یہ اس مصیت کا اثر ظاہر ہ۴۔۴۴ 

طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرم گاہ چھپانے 

لگے۔ اس سے قبل انہیں ہللا تعاٰلی کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس مال ہوا تھا، جو اگرچہ 

 تھا۔ ابن کثیر( پردہ پوش)گاہ کے لئے ساتر غیر مرئی تھا لیکن ایک دوسرے کی شرم 

یعنی اس تنبہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوگئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ  ۲۔۴۴

شیطان کے جال بڑے حسین اور دلفریب ہوتے ہیں اور جن سے بچنے کے لئے بڑی کاوش و 

 محنت اور ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔

 
َّنَا ظَ  ِْيَن   قَاََل َرب ِِ ٰه نَا لَنَُكْونَنَّ ِمَن الْ َّْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَْحْ نَا    َ۫وِاْن ل  11لَْمنَآ َانُْفس َ

ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا ! دونوں نے کہا اے ہمارے رب

 ۔(۱)یں گے اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائ

توبہ استغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السالم نے ہللا تبارک و تعاٰلی  ۱۔۴۲

( دیکھئے آیت مذکورہ کا حاشیہ)میں صراحت ہے  ۲۷سے سیکھے، جیسا کہ سورہ بقرہ، آیت 

لکہ گویا شیطان نے ہللا کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا ب

جواز و اثبات میں عقلی قیاسی دالئل دینے لگا، جس کے نتیجہ میں وہ راندہ درگاہ اور ہمیشہ 

کے لئے ملعون قرار پایا اور حضرت آدم علیہ السالم نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا 

فرت کے اظہار اور بارگاہ اٰلہی میں توبہ و استفغار کا اہتمام کیا۔ تو ہللا تعاٰلی کی رحمت و مغ

مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشان دہی ہوگئی، شیطانی راستے کی بھی اور 

ہللا والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کرکے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اسکو صحیح ثابت 

کے انبار فراہم کرنا شیطانی راستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد احساس ندمت ' کرنے کے لئے دالئل 

ے مغلوب ہو کر بارگاہ اٰلہی میں جھک جانا اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا بندگان اٰلہی کا س

 راستہ ہے۔

 
َمتَاٌٌ ِاله ِحْْيٍ    َتَقر  وَّ  11قَاَل اْهِبُطْوا بَْعُضُُكْ ِلَبْعٍض عَُدو  ۚ َولَُُكْ ِِف اَْلَْرِض ُمس ْ
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کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے  حق تعاٰلی نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ

 اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔

 
َرُجْوَن     َيْوَن َوِفْْيَا تَُمْوتُْوَن َوِمِْنَا َُّتْ    11قَاَل ِفْْيَا ََتْ

میں سے پھر نکالے  فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی

 جاؤ گے

 
ِِلَ َخْْيٌ  ى   ذه تُُِكْ َوِريًْشا  َۭوِلَباُس التَّْقوه َُّواِرْي َسْواه َدَم قَْد َاْنَزلْنَا عَلَْيُُكْ ِلَباًسا ي ٓ اه كَُّرْوَن    يهبَِنْ ِ لََعلَّهُْم يَذَّ يهِت اّلٰله ِِلَ ِمْن اه  11  ۭذه

رے لئے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی کی اوالد ہم نے تمہا( علیہ السالم)اے آدم 

یہ ہللا ( ۲)یہ اس سے بڑھ کر ( ۴)اور تقوٰے کا لباس ( ۱)چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے 

 تعاٰلی کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔

لباس جو  َسْوآت،ُ ،ُ جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے جیسے شرم گاہ اور وہ ۱۔۴٦

حسن و رعنائی کے لئے پہنا جائے۔ گویا لباس کی پہلی قسم ضروریات سے اور دوسری قسم 

تتمہ اضافہ سے ہے۔ ہللا تعاٰلی نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لئے سامان اور مواد پیدا 

 فرمایا۔

اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے۔ بعض  ۴۔۴٦

ے نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک عمل صالح مشیت اٰلہی وغیرہ ہیں۔ مفہوم سب کا تقریبًا ک

ایک ہے کہ ایسالباس، جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کی بجائے، ہللا سے ڈرے اور ایمان و 

 عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔ 

ئے بھی اگرچہ لباس اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زیب و زینت اور آرائش کے ل ۲۔۴٦

پہننا جائز ہے، تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پسندیدہ ہے جو انسان کے زہد اور تقوٰے کی 

مظہر ہو۔ عالوہ ازیں نیا لباس پہن کر یہ دعا بھی پڑھی جائے، کیونکہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

ِ الَِّزْی َکَسانِی َمائْ : )دعا پڑھا کرتے تھے  ْل بِِہ فِْی َحیَاتِیْ واَْلَحْمُد ہلِلٰٰ تمام ( و َواِرْی بِٖہ َعْوَربِّی َواَتََجمَّ

تعریفیں اس ہللا کے لئے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس میں اپنا ستر چھپالوں اور اپنی 

 زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔

 
 َ ٓ َاْخَرَج َاب ُن مََكَ ْيطه َدَم ََل يَْفِتنَنَُُّكُ الش َّ ٓ اه ىُُكْ ُهَو َوقَِبْيُِلٗ مِ يهبَِنْ َّٗه يَره َما  ِۭان َِتِ ٌُ َعِْنَُما ِلَباَسهَُما ِلُْيَُِّيَُما َسْواه َن الَْجنَِّة يََْنِ ْن َحْيُث ََل تََرْوَِنُْم  ِۭاَنَّ َجَعلْنَا َويُُْكْ ِمٰ

ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن     ِ ِطْْيَ َاْوِلَياَۗء ِلَّلَّ يه  11الش َّ

م کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو شیطان ت! اے اوالد آدم

جنت سے باہر کر دیا ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں 

ہم ( ۱)دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو 

 ۔(۴)لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں التے  نے شیطانوں کو ان ہی

اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چانٹوں سے ڈرایا گیا ہے  ۱۔۴۷

کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی 

کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس ( واآدم ح)میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ 

جنت بھی اتروا دیا۔ بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے۔ تو اس سے بچنے کا اہتمام اور 

 فکر بھی زیادہ ہونا چاہئے۔

یعنی بے ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں۔ تاہم اہل  ۴۔۴۷

اور شرک میں ہی ( ریاکاری)ہے۔ کچھ اور نہیں تو شرک خفی ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا 
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ان کو مبتال کر دیتا ہے اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پونجی سے محروم 

 کر دیتا ہے۔

 
ُ َاَمَرََن ِّبَا  ۭقُْل ِانَّ  َِبَۗءََن َواّلٰله ِ َما ََل تَْعلَُمْوَن    َوِاَذا فََعلُْوا فَاِحَشًة قَالُْوا َوَجْدََن عَلَْْيَآ اه ُمُر ِِبلَْفْحَشاِۗء  َۭاتَُقْولُْوَن عََٰل اّلٰله َ ََل ََّيْ  11اّلٰله

اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق 

ی فاش بات کی پر پایا ہے اور ہللا نے بھی ہم کو یہی بتالیا ہے۔ کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہللا تعالٰ 

 (۱)تعلیم نہیں دیتا کیا ہللا کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے۔ 

اسالم سے قبل مشرکین بیت ہللا کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت  ۱۔۴۲

کو اختیار کرکے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کہتے 

ں کہ وہ اس کی یہ تاویل کرتے تھے کہ ہم جو لباس پہنے ہوتے ہیں اس میں ہم ہللا کی ہی

نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس لئے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ لباس اتار 

کر طواف کر تے اور عورتیں بھی ننگی طواف کرتیں، اس لئے، صرف اپنی شرم گاہ پر کوئی 

ا ٹکڑا رکھ لیتیں۔ اپنے اس شرم ناک فعل کے لئے دو عذر انہوں نے اور پیش کپڑا یا چمڑے ک

کیے۔ ایک تو یہ کہ ہللا نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ہللا نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس 

طرح ہو سکتا ہے کہ ہللا تعاٰلی بےحیائی کا حکم دے؟ یوں ہی تم ہللا کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو 

ہی۔ جب انہیں حق کی بات بتائی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں یہی عذر جو اس نے نہیں ک

پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں یا ہمارے امام اور پیر و شیخ کا یہی حکم 

ہے، یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی، یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی 

 (فتح القدیر)بدعتوں پر قائم رہے 

 
ْيَن ڛ اْدُعْوُه ُمْخِلِصْْيَ ََلُ اٰلِ ْ ِِبلِْقْسطِ  َۣوَاِقْيُمْوا ُوُجْوَهُُكْ ِعْنَد ُكِٰ َمْسِجٍد وَّ  ۭ 11مََكَ بََداَُُكْ تَُعْوُدْوَن     قُْل َاَمَر َرِٰبِ

اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت ( ۱)آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا 

اور ہللا تعاٰلی کی عبادت اس طور پر کرو کا اس عبادت کو خاص ( ۴)ھا رکھا کرو اپنا رخ سید

ہللا ہی کے واسطے رکھو تم کو ہللا نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ 

 پیدا ہو گے۔

ُ یعنی توحید ہے۔ ۱۔۴٢  انصاف سے مراد یہاں بعض کے نزدیک اَل اِٰلہَ ااِلَّ ہللٰاٰ

اپنی نمازوں اپنا رخ قبلے کی طرف ' شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ  امام ۴۔۴٢

اور امام ابن کثیر نے اس سے استقامت بمعنی متابعت ' کرلو، چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو 

رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اخالص ہللا اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے 

شریعت کے مطابق ہو اور دوسرے خالص رضائے اٰلہی کے لئے ہو لئے ضروری ہے کہ وہ 

 آیت میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔

 
 ِ ِطْْيَ َاْوِلَياَۗء ِمْن ُدْوِن اّلٰله يه َُذوا الش َّ ُُم اَّتَّ لهََلُ   ِۭاِنَّ ُم الضَّ ي َوفَرِيْقًا َحقَّ عَلَْْيِ هَْتُدوْ فَرِيْقًا َهده ُْم مُّ ُبْوَن َاِنَّ  11َن     َوَُيْس َ

بعض لوگوں کو ہللا نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے ہللا 

 کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔

 
بُْوا َوََل  ُُكُْوا َواْْشَ َدَم ُخُذْوا ِزيْنَتَُُكْ ِعْنَد ُكِٰ َمْسِجٍد وَّ ٓ اه ِِفْْيَ     يهبَِنْ ِْ بُّ الُْم َّٗه ََل ُُيِ ِفُْوا  ۚ ِان ِْ ُ    10ت

اور خوب کھاؤ ( ۱)تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت پر اپنا لباس پہن لیا کرو ! اے اوالد آدم

 ۔(۴)اور پیو اور حد سے مت نکلو۔ بیشک ہللا تعاٰلی حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا 
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لباس ہے۔ اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے ننگے طواف سے  آیت میں زینت سے مراد ۱۔۲۱

 متعلق ہے۔ اس لئے انہیں کہا گیا ہے کہ لباس پہن کر ہللا کی عبادت کرو اور طواف کرو۔

کسی چیز میں حتٰی کے کھانے پینے میں بھی ناپسندیدہ ہے، ( حد سے نکل جانا)اِْسَراُف،  ۴۔۲۱

کھاؤ اور جو چاہے پیو جو چاہے پہنو البتہ دو باتوں جو چاہو ' ایک حدیث میں نبی نے فرمایا 

، بعض سلف کا قول ہے، (صحیح مسلم، صحیح بخاری)سے گریز کرو۔ اسراف اور تکبر سے 

ُكلُْوا َواْشَربُْوا َواَل تُْسِرفُْوا  )کہ ہللا تعاٰلی نے  اس آدھی ( 13:۔ االعراف7( اِنَّٗه اَل یُِحبُّ اْلُمْسِرفِْیَن  ۘ  وَّ

بعض کہتے ہیں زینت سے وہ لباس مراد ہے ( ابن کثیر)ساری طب جمع فرما دی ہے  آیت میں

جو آرائش کے لیے پہنا جائے۔ جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت تزئین کا حکم 

نکلتا ہے۔ اس آیت سے نماز میں ستر عورت کے وجوب پر بھی استدالل کیا گیا ہے بلکہ احادیث 

نوں سے لے کر ناف تک کے حصے کو ڈھانپنا ہرحال میں کی رو سے ستر عورت گھٹ

جمعہ اور عیدین کے دن خوشبو کا ( فتح القدیر)ضروری ہے چاہے آدمی خلوت میں ہی ہو۔ 

 (ابن کثیر)استعمال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا ایک حصہ ہے۔ 

 
ٓ َاْخَرَج ِلِعَباِدٖه وَ  َِّّتْ ِ ال َم ِزيْنََة اّلٰله ِِلَ قُْل َمْن َحرَّ َمِة َۭكذه َّْوَم الِْقيه نَْيا َخاِلَصًة ي وِة الُّ َمنُْوا ِِف الَْحيه ْيَن اه ِ ْزِق  ۭقُْل ِِهَ ِلَّلَّ بهِت ِمَن الٰرِ يِٰ يهِت ِلَقْوٍم الطَّ ُل اَْله  نَُفٰصِ

َّْعلَُمْوَن     11ي

دوں کے آپ فرمادیجیے کہ ہللا تعاٰلی کے پیدا کئے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بن

واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حالل چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ 

دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہونگی اہل ایمان کے لئے، دینوی 

ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھ داروں کے واسطے ( ۱)زندگی میں مومنوں کے بھی ہیں۔ 

 ہیں۔ صاف صاف بیان کرتے

مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا تھا، اسی  ۱۔۲۴

طرح حالل چیزیں بھی بطور تقرب اٰلہی اپنے اوپر حرام کر لی تھیں نیز بہت سی حالل چیزیں 

اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام گردانتے تھے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا لوگوں 

اور کھانے کی عمدہ چیزیں بنائی ہیں۔ گو کفار بھی ان ( مثالً لباس وغیرہ)زینت کے لئے  کی

سے فیض یاب اور فائدہ اٹھا لیتے ہیں بلکہ بعض دفعہ دینوی چیزوں اور آسائشوں کے حصول 

میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن یہ بالتبع اور عارضی ہے جس میں ہللا 

تکوینی مشیت اور حکمت ہے تاہم قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے  تعاٰلی کی

ہوں گی کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی، اسی طرح ماکوالت ومشروبات بھی 

 حرام ہوں گے۔

 
ُْثَ َوالْ  َ الَْفَواِحَش َما َظهََر ِمِْنَا َوَما بََطَن َواَْلِ َم َرِٰبِ ََّما َحرَّ ِ َماقُْل ِان َاْن تَُقْولُْوا عََٰل اّلٰله نًا وَّ ِ َما لَْم يََُنِْٰل ِبٖه ُسلْطه ََل تَْعلَُمْوَن   َبْغَي ِبَغْْيِ الَْحٰقِ َوَاْن تُّْشُِكْوا ِِبّلٰله

11 

آپ فرمادیجیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعالنیہ 

اس بات کو ( ۴)ور ہر گناہ کی بات کو ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور جو پوشیدہ ہیں ا( ۱)ہیں 

کہ ہللا کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی ہللا نے کوئی سند نازل نہیں کی اور 

 اس بات کو تم لوگ ہللا کے ذمے ایسی بات نہ لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔

یک طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری اعالنیہ فحش باتوں سے مراد بعض کے نزد ۱ ۱۔ ۲۲

سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے، بعض کے نزدیک ' گرل فرینڈ ' اور پوشیدہ سے مراد کسی 

اول الذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے، اس میں ہر قسم کی ظاہری 

و رسائل، بےحیائی کو شامل ہے، جیسے فلمیں، ڈرامے،ٹی وی، وی سی آر فحش اخبارات 
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رقص و سرور اور مجروں کی محفلیں، عورتوں کی بےپردگی اور مردوں سے ان کا بےباکانہ 

اختالط، مہندی اور شادی کی رسموں میں بےحیائی کے کھلے عام مظاہرہ وغیرہ یہ سب 

 فواحش ظاہرہ ہیں

ے فرمایا گناہ گناہ ہللا کی نافرمانی کا نام ہے اور ایک حدیث میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم ن۴۔ ۲۲

وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے، 

بعض کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور بغی یہ ہے 

کہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچیں یہاں بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب ناحق ظلم و 

دتی مثال لوگوں کا حق غضب کرلینا، کسی کا مال ہتھیالینا ناجائز مارنا پیٹنا اور سب وشتم کر زیا

 کے بےعزتی کرنا وغیرہ ہے۔

 
َتْقِدُمْوَن   ََل يَس ْ ٍة َاَجٌل  ۚ فَِاَذا َجاَۗء َاَجلُهُْم ََل يَْسـَتْاِخُرْوَن َساعًَة وَّ ِٰ ُامَّ ُُ  11َوِل

سو جس وقت انکی میعاد معین آجائے گی اس ایک ( ۱)ہے  ہر گروہ کے لئے ایک معیاد معین

 ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

میعاد معین سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو ہللا وتبارک و تعاٰلی ہر گروہ کو آزمانے کے  ۱۔۲٤

ش کرتا ہے لئے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہللا کو راضی کرنے کی کوش

یا اس کی بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے یہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگیوں 

تک محدود ہوتی ہے۔ یعنی دینوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ صرف آخرت میں ہی 

سزا دے گا ان کی اجل مسمی قیامت کا دن ہی ہے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دوچار کر 

 تا ہے، ان کی اجل مسٰمی وہ ہے۔ جب ان کا مواخذہ فرماتا ہے۔دی

 
َّقهى َوَاْصلََح فَََل  يهِّتْ    فََمِن ات ْوَن عَلَْيُُكْ اه نُُْكْ يَـُقصُّ َُُّكْ ُرُسٌل ِمٰ ِتيَن ا ََّيْ َدَم ِامَّ ٓ اه َزنُْوَن  يهبَِنْ ْم َوََل ُِهْ َُيْ  11َخْوٌف عَلَْْيِ

اس پیغمبر آئیں جو تم میں ہی سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان اگر تمہارے پ! اے اوالد آدم

کریں تو جو شخص تقٰوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور 

 ۔(۱)نہ وہ غمگین ہونگے 

یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقوٰے اور عمل صالح سے آراستہ ہوں  ۱۔۲٢

رآن نے ایمان کے ساتھ، اکثر جگہ، عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جس سے معلوم گے۔ ق

 ہوتا ہے کہ عند ہللا ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔

 
ْوَن  ِِلُ ُب النَّاِر ۚ ُِهْ ِفْْيَا خه َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ ْوا َعِْنَآ ُاوله َتْكََبُ يهتِنَا َواس ْ بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ ِ  11  َواَّلَّ

اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹالئیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہونگے 

 ۔(۱)اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے 

اس میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے جو ہللا کے احکام کو  ۱۔۲٦

ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بیان  جھٹالتے اور ان کے مقابلے میں استکبار کرتے

کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائیں جس کا انجام اچھا ہے اور اس کردار 

 سے بچیں جس کا انجام برا ہے۔

 
َك يَنَالُ 
ِٕ
ى
ۗ يهِتٖه ُۭاوله َب ِِبه ِ َكِذًِب َاْو َكذَّ ي عََٰل اّلٰله ِن افََْته َن اْلِكتهِب ۭ َحِٰته ِاَذا َجاَۗءَْتُْم ُرُسلُنَا يََتَوفَّْوَِنُْم   قَالُْوٓا َايَْن َما ُكْنَُتْ تَدْ فََمْن َاْظََلُ ِممَّ ُعْوَن ِمْن هُْم نَِصْيُُبُْم ٰمِ

ِفرِْيَن   ُْم ََكنُْوا كه ٓ َانُْفِسهِْم َاِنَّ ِ ۭ قَالُْوا َضلُّْوا َعنَّا َوَشهُِدْوا عَٰله  11ُدْوِن اّلٰله

سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہللا تعاٰلی پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو  سو اس شخص

یہاں تک ( ۱)جھوٹا بتائے ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا 
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کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے 

 کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ وہ سب غائب کہ وہ کہاں گئے جن کی تم ہللا

 ہوگئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔

اسکے مختلف معنی کئے گئے ہیں۔ ایک معنی عمل، رزق اور عمر کے کئے گئے ہیں۔  ۱۔۲۷

یعنی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے اسے پورا کر لینے اور جتنی عمر ہے، اس کو 

اِنَّ الَِّذْیَن :)لینے کے بعد باآلخر موت سے ہمکنار ہونگے۔ اسی کے ہم معنی یہ آیت ہے گزار

ِ اْلَكِذَب اَل یُْفلُِحْوَن     ِدْیَد بَِما 88یَْفتَُرْوَن َعلَي ہللٰاٰ ْنیَا ثُمَّ اِلَْینَا َمْرِجُعھُْم ثُمَّ نُِذْیقُھُُم اْلَعَذاَب الشَّ  َمتَاٌع فِي الدُّ

جو لوگ ہللا پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ( 88-70:۔یونس30(  ۘ  70ْكفُُرْوَن    َكانُْوا یَ 

 ہونگے، دنیا کا چند روزہ فائدہ اٹھا کر، باآلخر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔

 
َن الِْجٰنِ َواَْلِنِْس ِِف النَّ  ٓ ُاَمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلُُكْ ٰمِ ُِٕىْم َِلُ قَاَل اْدُخلُْوا ِِفْ ْيًعا    قَالَْت ُاْخره اَرُكْوا ِفْْيَا ََجِ ََّعنَْت ُاْخََتَا ۭ َحِٰته ِاَذا ادَّ ٌة ل ْولههىُْم اِر  ُُۭكََّما َدَخلَْت ُامَّ

لهِكْن َلَّ تَعْ  ٍٰ ِضْعٌف وَّ ُُ َن النَّاِر ڛ قَاَل ِل ْم عََذاًِب ِضْعفًا ٰمِ َِتِ ُٓؤََلِۗء َاَضلُّْوََن فَاه َّنَا هه  11لَُمْوَن  َرب

جنات میں سے بھی اور ( ۱)ہللا تعاٰلی فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں 

آدمیوں میں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل 

یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہوجائیں ( ۴)ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی 

کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان ( ۲)و پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے ت( ۲)گے 

ہللا تعاٰلی فرمائے گا کہ سب ( ٤)لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دوگنا دے۔ 

 لیکن تم کو خبر نہیں۔( ٢)ہی کا دوگنا ہے 

ق اور شرک وتکذیب میں امم امۃ کی جمع ہے مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفر شقا ۱۔۲۲

ایک جیسے ہوں گے۔ فی بمعنی مع بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں 

جو گروہ تم جیسے یہاں آچکے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ یا ان میں شامل ہو جاؤ۔ 

کہتے ہیں۔ ایک جماعت کو " بہن"اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی۔ اُْخت( لَّْعنَُت اُْختَھَا)

کی بہن بہ اعتبار دین، یا گمراہی کے کہا گیا۔ یعنی دونوں ہی ( امت)کو دوسری جماعت ( امت)

ایک غلط مذہب کے پیرو یا گمراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک 

 دوسری کی بہن قرار دیا گیا ہے۔

 ا۔ جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھے ہونگے۔اِدَّاَرُکْوا کے معنی ہیں تََداَرُکوْ  ۴۔۲۲

سے مراد ان سے ( پہلے)سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اور اولی ( پچھلے)اخری  ۲۔۲۲

پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ یا اخری سے مراد اتباع پیروکار اور اولی سے متبوع لیڈر اور 

کہ خود بھی راہ حق سے دور ہو رہے ہیں سردار مراد ہیں۔ ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے 

اور دوسروں کو بھی کوشش کرکے اس سے دور رکھا، اس لئے یہ اپنے پیرو کاروں سے پہلے 

 جہنم میں جائیں گے۔

ہم تو اپنے ! جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا۔ جہنمی کہیں گے، اے ہمارے رب ٤۔۲۲

ں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، پس انہو

 یا ہللا ان کو دوگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر۔

یعنی ایک دوسرے کو طعنے دینے، کوسنے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی  ٢۔۲۲

فائدہ نہیں، تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دوگنے عذاب کے مستحق ہو۔ 

 میں بیان کیا گیا ہے۔ ۲۱،۴۲مکالمہ سورة سبا۔ ان کا یہ

 
ُبْونَ  ُِٕىْم فََما ََكَن لَُُكْ عَلَْينَا ِمْن فَْضٍل فَُذْوقُوا الَْعَذاَب ِبَما ُكْنَُتْ تَْكس ِ    11   َوقَالَْت ُاْولههىُْم َِلُْخره
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بھی اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم 

 اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔

 
َماِۗء َوََل يَْدُخلُْونَ  ْوا َعِْنَا ََل تَُفتَُّح لَهُْم َابَْواُب السَّ َتْكََبُ يهِتنَا َواس ْ بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ ِ زِي الُْمجْ ِانَّ اَّلَّ ِِلَ ََنْ َياِط َۭوَكذه ِٰ ِٰ الْ َْ رِِمْْيَ    الَْجنََّة َحّٰته يَِلَج الَْجَمُل ِِفْ 

11 

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹالیا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ 

اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ( ۱)کھولے جائیں گے 

 اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔( ۴)ناکہ کے اندر سے نہ چال جائے 

ے بعض نے اعمال، بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے، یعنی ان کے اس س ۱۔٤۰

عملوں، یا روحوں یا دعا کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی اعمال اور دعا 

 ۴جیساکہ مسند احمد، جلد )قبول نہیں ہوسکتی اور روحیں واپس زمین میں لوٹا دی جاتی ہیں 

سے بھی معلوم ہوتا ہے امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تینوں ہی  کی ایک حدیث ۲٦٤،۲٦٢صفحہ 

 چیزیں مراد ہوسکتی ہیں۔ 

یہ تعلیق بالمحال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہیں، اسی  ۴۔٤۰

طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اونٹ کی مثال بیان فرمائی ہے اس لئے کہ اونٹ 

( سوراخ)ف تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا اور سوئی کا ناکہ عربوں میں متعار

یہ اپنے باریک تنگ ہونے کے اعتبار سے بےمثال ہے۔ ان دونوں کے ذکر کرنے اس تعلیق 

بالمحال کے مفہوم کا درجہ واضح کر دیا ہے۔ تعلیق بالمحال کا مطلب ہے ایسی چیز کے ساتھ 

۔ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب کسی مشروط کر دینا جو ناممکن ہو

چیز کے وقوع کو، اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دینا تعلیق 

 بالمحال ہے۔

 
ِلِمْْيَ    زِي الٰظه ِِلَ ََنْ ِمْن فَْوِقهِْم غََواٍش َۭوَكذه َ ِمهَاٌد وَّ ْن ََجََّنَّ  10لَهُْم ِمٰ

اور ہم ایسے ( ۱)اوڑھنا ہوگا ( اسی کا)تش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر ان کے لئے آ

 ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

غواش غاشیۃ کی جمع ہے ڈھانپ لینے والی۔ یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، یعنی اوپر  ۱۔٤۱

 سے بھی آگ نے ان کو ڈھانپا یعنی گھیرا ہوگا۔

 
َمنُْوا ْيَن اه ِ ْوَن  َواَّلَّ ِِلُ ُب الَْجنَِّة ۚ ُِهْ ِفْْيَا خه َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ ُف نَْفًسا ِاَلَّ ُوْسَعهَآ   ۡ ُاوله ِت ََل نَُُكِٰ ِلحه لُوا الٰصه  11  َوَُعِ

اور جو لوگ ایمان الئے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے 

ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں  وہی لوگ جنت والے( ۱)زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے 

 گے۔

یہ جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یہ ایسی  ۱۔٤۴

چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ 

ان کے عمل کو بروئے کار ال سکتا رکھتے ہوں، بلکہ ہر انسان ان کو باآسانی اپنا سکتا ہے اور 

 ہے۔

 
ْي هَ  ِ ِ اَّلَّ نْھهُر  ۚ َوقَالُوا الَْحْمُد ّلِلٰه ُم اَْلَ َِتِ رِْي ِمْن ََتْ ْن ِغٰلٍ َّتْ ُ  ۚ لََقْد َجاۗءَ َونََزْعنَا َما ِِفْ ُصُدْوِرِِهْ ِمٰ ىنَا اّلٰله ىنَا ِلھهَذا      ۣ َوَما ُكنَّا ِلَِنَْتِدَي لَْوََلٓ َاْن َهده ْت ُرُسُل ده

ِٰنَا ِِبلَْحٰقِ ۭ َونُْوُدْوٓا َاْن ِتلُُْكُ الَْجنَُّة ُاْوِرثُْتُمْوَها ِبَما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن    11َرب
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ان کے نیچے نہریں جاری ( ۱)تھا ہم اس کو دور کر دیں گے ( کینہ)جو کچھ ان کے دلوں میں 

ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا شکر ( الکھ الکھ)ہونگی۔ اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہللا کا 

ہمارے رب کے پیغمبر سچی ( ۴)اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر ہللا تعاٰلی ہم کو نہ پہنچاتا 

باتیں لے کر آئے تھے۔ اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے 

 ۔(۲)ہو اپنے اعمال کے بدلے 

پر انعام فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خالف  ہللا تعاٰلی اہل جنت ۱۔٤۲

بغض و عداوت کے جذبات ہوں گے، وہ دور کردے گا، پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے 

میں آئینے کی طرح صاف ہوجائیں گے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی کدورت اور عداوت 

کہ اہل جنت کے درمیان درجات و منازل نہیں رہے گی۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے 

کا جو تفاوت ہوگا، اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ پہلے مفہوم کی تائید ایک 

حدیث میں ہوتی ہے کہ جنتیوں کو، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا 

کا بدلہ دالیا جائے گا، حتٰی اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہونگی، ایک دوسرے کو ان 

کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہوجائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی 

 ( صحیح بخاری)جائے گی 

یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھر بارگاہ  ۴۔٤۲

ی کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اٰلہی قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا، یہ ہللا تعالٰ 

اگر یہ رحمت اور فضل نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے، اسی مفہوم کی یہ حدیث ہے جس 

یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت ' میں نبی نے فرمایا 

صحابہ نے پوچھا یارسول ہللا آپ میں نہیں لے جائے گا، جب تک ہللا تعاٰلی کی رحمت نہ ہوگی۔ 

بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے 

 اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔

یہ تشریح پچھلی بات اور حدیث مذکورہ کے منافی نہیں، اس لئے کہ نیک عمل کی توفیق  ۲۔٤۲

 ہے۔بھی بجائے خود ہللا کا فضل و احسان 

 
ا َوعَ  ْ مَّ ُّنَا َحقًّا فَهَْل َوَجْدُتُّ َب النَّاِر َاْن قَْد َوَجْدََن َما َوعََدََن َرب ُب الَْجنَِّة َاْْصه ٓي َاْْصه ِ عََٰل َوََنده َّْعنَُة اّلٰله نٌۢ بَيَِْنُْم َاْن ل َن ُمَؤٰذِ َد َربُُُّكْ َحقًّا   ۭقَالُْوا نََعْم ۚ فََاذَّ

ِلِمْْيَ       11الٰظه

ر اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس او

کو واقعہ کے مطابق پایا سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ 

وہ کہیں گے ہاں پھر ایک پکارنے واال دونوں کے درمیان میں پکارے گا ( ۱)کے مطابق پایا؟ 

 ی مار ہو ان ظالموں پر۔کہ ہللا ک

یہی بات نبی نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی الشیں ایک کنوئیں  ۱۔٤٤

میں پھینک دی گئیں تھیں۔ انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، جس پر حضرت عمر نے کہا تھا 

ہ وسلم نے آپ صلی ہللا علی' آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو ہالک ہو چکے ہیں ' 

فرمایا ہللا کی قسم، میں انہیں جو کچھ کہ رہا ہوں، وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ 

 (صحیح مسلم)جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے 

 
ِفُرْوَن    ِخَرِة كه ِ َويَْبُغْوَِنَا ِعَوًجا   ۚ َوُِهْ ِِبَْله ْوَن َعْن َسِبْيِل اّلٰله ْيَن يَُصدُّ ِ  ۘ 11اَّلَّ

 کی راہ سے روگردانی کرتے تھے اور اس میں کجی تالش کرتے تھے وہ لوگ آخرت جو ہللا

 کے بھی منکر تھے۔
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َب الَْجنَِّة َانْ  هىُْم ۚ َوََنَدْوا َاْْصه ْيمه ْۢ ِبس ِ َّْعرِفُْوَن لُُكًّ ٌ عَلَْيُُكْ   ۣ لَْم يَْدُخلُْوهَ َوبَيَِْنَُما ِحَجاٌب ۚ َوعََٰل اَْلَْعَراِف ِرَجاٌل ي  11ا َوُِهْ يَْطَمُعْوَن     َسَله

اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہونگے وہ ( ۱)اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی 

اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے ( ۲)ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے ( ۴)لوگ 

نہیں ہوئے  جنت میں داخل( دوزخ اور جنت کے درمیان)ابھی یہ اہل اعراف ! السالُم علیکم

 ۔(٤)ہونگے اور اس کے امیدوار ہونگے 

سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے ' ان دونوں کے درمیان '  ۱۔٤٦

مراد ہے جس کا ذکر سورة حدید میں ہے ( دیوار)سے وہ فصیل ( آڑ)درمیان ہے۔ ِحَجاب،ُ 

پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے ( 31:ید۔ الحد57( فَُضِرَب بَْینَھُْم بُِسْوٍر لَّٗه بَابٌ :)

 گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا یہی اعراف کی دیوار ہے۔

یہ کون ہونگے؟ ان کی تعین میں مفسرین کے درمیان خاصا اختالف ہے۔ اکثر مفسرین  ۴۔٤٦

ہنم میں کے نزدیک یہ وہ لوگ ہونگے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں ج

جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانع ہونگی اور یوں ہللا تعاٰلی کی طرف سے قطعی 

 فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے۔

سیماء کے معنی عالمت کے ہیں جنتیوں کے چہرے روشن اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ  ۲۔٤٦

 وگوں کو پہچان لیں گے۔اور آنکھیں نیلی ہونگی۔ اس طرح وہ دونوں قسم کے ل

یہاں یَْطَمُعْوَن کے معنی بعض لوگوں نے یَْعلَُمْون کے کئے ہیں یعنی ان کو علم ہوگا کہ وہ  ٤۔٤٦

 عنقریب جنت میں داخل کر دئے جائیں گے۔

 
َعلْنَا َمَع ا َّنَا ََل َّتْ ِب النَّاِر    قَالُْوا َرب ِلِمْْيَ   َوِاَذا ُِصِفَْت َابَْصاُرُِهْ تِلَْقاَۗء َاْْصه   11لَْقْوِم الٰظه

ہم کو ان ظالم ! جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب

 لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔

 
ُعُُكْ َوَما هىُْم قَالُْوا َمآ َاْغّنه َعْنُُكْ ََجْ ْيمه َّْعرِفُْوَِنُْم بِس ِ ُب اَْلَْعَراِف ِرَجاًَل ي ٓي َاْْصه ْوَن    َوََنده َتْكَِبُ  11ُكْنَُتْ تَس ْ

اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے پکاریں گے کہیں گے 

 ۔(۱)کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا 

گے اور وہ  یہ اہل دوزخ ہونگے جن کو اصحاب االعراف ان کی عالمتوں سے پہچان لیں ۱۔٤۲

اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے اس کے حال سے انہیں یاد دالئیں گے 

 کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں۔

 
 ٓ ٍة   ۭ ُاْدُخلُوا الَْجنََّة ََل َخْوٌف عَلَْيُُكْ َوََل ُ ِبَرْْحَ ْيَن َاْقَسْمَُتْ ََل يَنَالُهُُم اّلٰله ِ ُٓؤََلِۗء اَّلَّ َزنُْوَن    َاهه  11َانَُْتْ ََتْ

رحمت ( ۱)کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہللا تعاٰلی ان پر 

نہ کرے گا ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہو 

 گے۔

مسکین اور مفلس و نادار قسم کے اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب و  ۱۔٤٢

تھے جن کا مذاق مذکورہ منکرین اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اگر یہ ہللا کے محبوب 

ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال نہ ہوتا؟ پھر مزید جسارت کرتے ہوئے دعوٰی کرتے کہ قیامت 

عض نے اس کا قائل اصحاب ب( ابن کثیر)والے دن بھی ہللا کی رحمت ہم پر ہوگی نہ کہ ان پر 

االعراف کو بتالیا ہے اور بعض کہتے ہیں جب اصحاب االعراف جہنمیوں کو یہ کہیں گے کہ 

تمہارا جتھہ اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ تو اس وقت ہللا کی طرف 
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بارے میں تم سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جن کے 

 قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر ہللا کی رحمت نہیں ہوگی۔

 
ُ  ۭ قَ  ا َرَزقَُُكُ اّلٰله َب الَْجنَِّة َاْن َاِفْيُضْوا عَلَْينَا ِمَن الَْماِۗء َاْو ِممَّ ُب النَّاِر َاْْصه ٓي َاْْصه ِفرِْيَن  َوََنده َمهَُما عََٰل اْلكه َ َحرَّ    11الُْوٓا ِانَّ اّلٰله

خ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ اور دوز

دے دو جو ہللا نے تم کو دے رکھا ہے جنت والے کہیں گے کہ ہللا تعاٰلی نے دونوں چیزوں کی 

 ۔(۱)کافروں کے لئے بندش کر دی ہے 

لے دن صرف اہل ایمان جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی نعمتیں قیامت وا ۱۔٢۰

یہاں اس کی مزید وضاحت جنتیوں کی ( 14:۔ االعرف7( َخالَِصةً یَّْوَم اْلقِٰیَمةِ )کے لئے ہونگی 

 زبان سے کر دی گئی ہے۔

 
هىُْم مََكَ  نَْيا  ۚ فَالَْيْوَم نَنْس ه وُة الُّ َْتُُم الَْحيه غَرَّ لَِعًبا وَّ َُذْوا ِدْيَِنُْم لَهًْوا وَّ ْيَن اَّتَّ ِ َحُدْوَن     اَّلَّ يهِتنَا ََيْ َذا    َوَما ََكنُْوا ِِبه  10نَُسْوا ِلَقاَۗء يَْوِمهِْم ھه

جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے 

آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن بھول ( بھی)میں ڈال رکھا تھا سو ہم 

 اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔( ۱)ئے گ

حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ہللا تعاٰلی اس قسم کے بندے سے پوچھے گا کیا میں  ۱۔٢۱

نے تمہیں بیوی بچے نہیں دیئے تھے؟ تمہیں عزت اور اکرام سے نہیں نوازا تھا اور کیا اونٹ 

کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چونگی  اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیئے تھے؟

وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ یا ہللا یہ سب باتیں صحیح ہیں، ہللا تعاٰلی اس سے 

پس ' پوچھے گا، کیا تو میری مالقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، ہللا تعاٰلی فرمائے گا 

قرآن کریم کی ( صحیح مسلم)تمہیں بھول جاتا ہوں جس طرح تو مجھے بھوال رہا آج میں بھی 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں 

مبتال ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور ہللا کا خوف نکل جاتا 

ہیں اضافہ کر لیتے ہیں احکام اور  ہے۔ اس لئے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے

 فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔

 
ُّْؤِمنُْوَن    َِٰقْوٍم ي ًة ل َرْْحَ ُه عَٰله ِعَْلٍ ُهًدى وَّ لْنه ُْم ِبِكتهٍب فَصَّ  11َولََقْد ِجْئِنه

اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت 

وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان ( ۱)واضح کر کے بیان کر دیا 

 الئے ہیں۔

یہ ہللا تعاٰلی جہنمیوں کے ضمن میں ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے  ۱۔٢۴

مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہرچیز کو کھول کر بیان کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس 

سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کی بد قسمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے، وہ ہدایت و 

ى نَْبَعَث َرُسْواًل )رحمت اٰلہی سے فیض یاب ہوئے گویا ہم نے تو  بِْیَن َحتٰٰ ۔ 37( َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

کے 'ہیں دیتے جب تک ہم رسول بھیج کر اتمام حجت نہیں کر دیتے، ہم عذاب ن( 35:االسراء

 مطابق اہتمام کر دیا تھا۔

 
يَْن نَُسْوُه ِمْن قَْبُل قَْد َجاَۗءْت  ِ ِويُِْلٗ يَُقْوُل اَّلَّ ِِتْ ًَتْ ِويَِْلٗ  ۭ يَْوَم ََّيْ َّنَا ِمْن ُشَفَعاَۗء فَيَْشَفُعْوا لَنَآ َاْو نَُردُّ َهْل يَْنُظُرْوَن ِاَلَّ ًَتْ ِٰنَا ِِبلَْحٰقِ ۚ فَهَْل ل فَنَْعَمَل غَْْيَ  ُرُسُل َرب

ْوَن   ا ََكنُْوا يَْفََتُ ا َانُْفَسهُْم َوَضلَّ َعِْنُْم مَّ ْوٓ ُ ِِ ْي ُكنَّا نَْعَمُل  ۭقَْد َخ ِ    11اَّلَّ
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جس ( ۱)ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے اخیر نتیجہ کا انتظار ہے 

و پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں روز اس کا اخیر نتیجہ پہنچ آئے گا اس روز وہ لوگ اس ک

کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں الئے تھے سو اب کیا کوئی ہمارا 

سفارشی ہے کہ ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جاسکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان 

نے اپنے آپ  اعمال کے جو ہم کیا کرتے تھے برخالف دوسرے اعمال کریں بیشک ان لوگوں

 ۔(۴)کو خسارہ میں ڈال دیا اور یہ جو جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہوگئیں 

تاویل کا مطلب ہے کسی چیز کی اصل حقیقت۔ یعنی کتاب اٰلہی کے ذریعے سے وعدے،  ۱۔٢۲

وعید اور جنت و دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا تھا، لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے 

 ے منتظر تھے، سو اب وہ انجام ان کے سامنے آگیا۔دیکھنے ک

یعنی جس انجام کے منتظر تھے اس کے سامنے آجانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا  ۴۔٢۲

دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارش کی تالش، یہ سب بےفائدہ ہونگی۔ وہ 

ر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد معبود بھی ان سے گم ہوجائیں گے جن کی وہ ہللا کو چھوڑ ک

 کر سکیں گے نہ سفارش اور نہ عذاب جہنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔

 
ى عََٰل الَْعْرِش يُْغَِش  َتوه ٍم ُُثَّ اس ْ تَِّة َاَّيَّ ِت َواَْلَْرَض ِِفْ س ِ وه مه ْي َخلََق السَّ ِ ُ اَّلَّ َاَر يَْطلُُبٗه َحِثْيثًا  ِانَّ َربَُُّكُ اّلٰله َّْيَل الِنَّ تٍۢ   ال ره َّٰ ْمَس َوالَْقَمَر َوالنُُّجْوَم ُمَس الشَّ  وَّ

لَِمْْيَ   ُ َربُّ الْعه َك اّلٰله َ ْمِرٖه  َۭاََل ََلُ الَْخلُْق َواَْلَْمُر  ۭ تََبه  11ِِبَ

( ۱)بیشک تمہارا رب ہللا ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھہ روز میں پیدا کیا ہے 

رات سے دن ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو وہ ( ۴)پھر عرش پر قائم ہوا 

اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر ( ۲)جلدی سے آ لیتی ہے 

کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو ہللا ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا 

 الم کا پروردگار ہے۔بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہللا جو تمام ع

یہ چھ دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم  ۱۔٢٤

علیہ السالم کی تخلیق ہوئی، ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اسی لئے اس کو 

اس دن تخلیق کا کے ہیں یعنی ( کاٹنے)یوم البست کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی ہیں قطع 

کام قطع ہوگیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن، جو طلوع شمس سے شروع ہوتا 

ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ دن ہزار سال کے برابر ہے؟ جس طرح کہ ہللا 

 کے یہاں کے دن کی گنتی ہے، یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ

دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی 

نہیں تھا، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا دوسرے یہ عالم باال کا واقعہ 

ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے، اس لئے اس دن کی اصل حقیقت ہللا تعاٰلی ہی بہتر 

تا ہے، ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ عالوہ ازیں ہللا تعاٰلی تو ُکْن سے سب جان

کچھ پیدا کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے ہرچیز کو الگ الگ درجہ بدرجہ سلسلہ وار بنایا 

اس کی بھی اصل حکمت ہللا تعاٰلی ہی جانتا ہے تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں 

ُ اَْعلَم( سلسلہ وار)رام، وقار اور تدریج کو آ  کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتالئی ہے۔ َوا ہلٰلٰ

ہے۔ لیکن کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ، اسے ( ٹھہرا) ٰیعنی ہللا تعاٰلی عرش پر مستقر  ۴۔٢٤

ہللا  جو' ہم بیان نہیں کرسکتے کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے سکتے ہیں۔ نعیم بن حماد کا قول ہے 

کی تخلیق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا اور جس نے ہللا کی اپنے بارے میں بیان 

اور ہللا کے بارے میں اس کی یا اس کے ' کردہ کسی بات کا انکار کیا، اس نے بھی کفر کیا 

رسول کی بیان بات کو بیان کرنا، تشبیہ نہیں ہے۔ اس لئے جو باتیں ہللا تعاٰلی کے بارے میں 
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سے ثابت ہیں، ان پر بال تاویل اور بال کیف و تشبیہ پر ایمان رکھنا ضروری ( قطعی حکم)نص

 ( ابن کثیر)ہے۔ 

حثیثا کے معنی ہیں نہایت تیزی سے اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فورا آجاتا ہے  ۲۔٢٤

ہے تو دن  یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً غائب ہو جاتی ہے اور رات آتی

 کا اجاال ختم ہو جاتا ہے اور سب دور و نزدیک سیاہی چھا جاتی ہے۔

 
بُّ الُْمْعَتِدْيَن    َّٗه ََل ُُيِ ُخْفيًَة   ِۭان  ۚ 11ُاْدُعْوا َربَُُّكْ تََْضُّعًا وَّ

تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی واقعی ہللا 

 کو نہ پسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ تعاٰلی ان لوگوں

 
َن ا ِ قَرِيٌْب ٰمِ َطَمًعا   ِۭانَّ َرْْحََت اّلٰله ا َواْدُعْوُه َخْوفًا وَّ ِنْْيَ   َوََل تُْفِسُدْوا ِِف اَْلَْرِض بَْعَد ِاْصََلِِحَ  11لُْمْحس ِ

تم ہللا کی عبادت  اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیالؤ اور

کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے بیشک ہللا تعاٰلی کی رحمت نیک کام کرنے 

 ۔(۱)والوں کے نزدیک ہے 

۔ ہللا تعاٰلی سے آہ زاری اور خفیہ طریقے ۱ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے  ۱۔٢٦

اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو ! لوگو' سے دعا کی جائے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے 

تم جس کو پکار رہے ہو، وہ بہرا نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے واال ( یعنی آواز پست رکھو)

۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے ۴(صحیح بخاری)اور قریب ہے 

یعنی ہللا کی نافرمانیاں کر  ۔ اصالح کے بعد فساد نہ پھیالیا جائے۲بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ 

۔ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی ٤کے فساد پھیالنے میں حصہ نہ لیا جائے۔ 

رحمت کی امید بھی ہو۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں۔ یقینا ہللا کی رحمت ان 

 کے قریب ہے۔

 
ا بَْْيَ يَ  ْي يُْرِسُل الٰرِيهَح بُّْشًۢ ِ ٍت فََاْنَزلْنَا ِبِه الَْماَۗء فََاْخرَ َوُهَو اَّلَّ يِٰ اًِب ِثَقاًَل ُسْقنهُه ِلَبَِلٍ مَّ َّْت َْسَ ِتٖه  ۭ َحِٰته ِاَذآ َاقَل رُِج َدْي َرْْحَ ِِلَ َُّنْ ِت  َۭكذه ْجنَا ِبٖه ِمْن ُكِٰ الثََّمره

 11الَْمْوٰته لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن   

سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت 

تو ہم اس بادل کو کسی خشک ( ۴)یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں ( ۱)

سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر 

 ۔(٤)ں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو یوں ہی ہم مردو( ۲)قسم کے پھل نکالتے ہیں 

اپنی الوہیت و ربوبیت کے اثبات میں ہللا تعاٰلی مزید دالئل بیان فرما کر پھر اس سے احیاء  ۱۔٢۷

موتی کا اثبات فرما رہا ہے۔ بشرا بشیر کی جمع ہے، رحمۃ سے مراد یہاں مطر بارش ہے یعنی 

 بارش کی نوید ہوتی ہیں۔ بارش سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں چالتا ہے جو

 بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں۔ ۴۔۱٢۷

ہر قسم کے پھل، جو رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں اور شکل و صورت میں  ۲۔٢۷

 ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔

واع و اقسام جس طرح ہم پانی کے ذریعے مردہ زمین روئیدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ ان ٤۔٢۷

کے غلہ اور پھل پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو، جو مٹی میں مل کر 

 مٹی ہو چکے ہونگے ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر ان کا حساب لیں گے۔

 
ُرجُ  ْي َخُبَث ََل َُيْ ِ ِٰٖه ۚ َواَّلَّ ْذِن َرب ُرُج نََباتُٗه ِِبِ ُب َُيْ يِٰ َّْشُكُرْوَن    َوالَْبَِلُ الطَّ يهِت ِلَقْوٍم ي ِِلَ نَُّصُِٰف اَْله    11ِاَلَّ نَِكًدا   ۭ َكذه
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اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو ہللا کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو 

اس طرح ہم دالئل بھی طرح طرح سے بیان ( ۱)خراب ہے اس کی پیداوار بھی کم نکلتی ہے 

 ے لئے جو شکر کرتے ہیں۔کرتے ہیں ان لوگوں ک

عالوہ ازیں یہ تمثیل بھی ہوسکتی ہے۔ اَْلبَلَُد الطَّیُِّب سے مراد سریع الفہم اور اَْلبَلَُد الطَّیُِّب  ۱۔٢۲

سے کند ذہن، وعظ و نصیحت قبول کرنے واال دل اور اس کے برعکس دل۔ قلب مومن یا قلب 

زہ انسان اور وعظ و نصحت قبول کرنے واال منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان مومن، پاکی

دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح، آیات اٰلہی کو سن کر ایمان و عمل صالح میں 

مزید پختہ ہوتا ہے اور دوسرا دل اس کے برعکس زمین شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی 

نکمی اور برائے نام ہوتی  قبول ہی نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پیداوار بھی

مجھے ہللا ' ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ رسول ہللا نے بیان فرمایا کہ 

تعاٰلی نے علم ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسال دھار بارش کی طرح ہے جو 

جذب کرکے چارہ زمین پر برسی۔ اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر 

اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں ( یعنی بھرپور پیداوار دی)اور گھاس خوب اگایا 

تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا۔ ' اندر جذب نہیں ہوا )نے پانی کو روک لیا 

جس نے  کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا،

پانی روکا اور نہ کچھ کیا۔ پس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے ہللا کی دین میں سمجھ حاصل 

کی اور ہللا نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، پس خود بھی علم 

حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھالیا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں 

 (صحیح بخاری)ہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا سیکھا اور ن

 
ٓ َاخَ  ْ ٗه  ۭ ِاّٰنِ ٍ غَْْيُ ْن ِاَله َ َما لَُُكْ ِمٰ  11اُف عَلَْيُُكْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْْيٍ    لََقْد َاْرَسلْنَا نُْوًحا ِاله قَْوِمٖه فََقاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّلٰله

کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم ہللا ( علیہ السالم)ہم نے نوح 

کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں مجھ کو تمہارے لئے ایک 

 بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔

 
ِبْْيٍ    َك ِِفْ َضلهٍل مُّ ه ََ َ  11قَاَل الَْمََلُ ِمْن قَْوِمٖهٓ ِاَنَّ ل

 ۔(۱)کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں ان 

شرک اس طرح انسانی عقل کو ماؤف کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت، گمراہی اور  ۱۔٦۰

گمراہی۔ ہدایت نظریاتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی بھی یہی قلبی ماہیت ہوئی، ان کو حضرت نوح 

کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، نعوذباہلل گمراہ نظر علیہ السالم، جو ہللا کی توحید 

 تھا جو ناخوب، بتدریج وہی خوب ہوا۔ کہ غالمی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔: آتے تھے۔

 
لَِمْْيَ     ٰبِ الْعه ْن رَّ ْ َرُسْوٌل ِمٰ لهِكٰنِ  10قَاَل يهَقْوِم لَيَْس ِِبْ َضلهََلٌ وَّ

مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں لیکن میں پروردگار عالم ! یری قومانہوں نے فرمایا کہ اے م

 کا رسول ہوں۔

 
ِ َما ََل تَْعلَُمْوَن     ْ َوَانَْصُح لَُُكْ َوَاْعََلُ ِمَن اّلٰله لهِت َرِٰبِ ُِٰغُُكْ ِرسه  11ُابَل

ہللا کی  تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں

 طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔
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نُُْكْ ِلُيْنِذَرُُكْ َوِلَتتَُّقْوا َولََعلَُُّكْ تُرْ  ُُِٰكْ عَٰله َرُجٍل ِمٰ ب ْن رَّ ْبَُتْ َاْن َجاَۗءُُكْ ِذْكٌر ِمٰ ْوَن    َاَوَْعِ  11َْحُ

ار کی طرف سے تمہارے پاس ایک اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگ

ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ 

 اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔( ۱)شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ 

حضرت نوح علیہ السالم اور حضرت آدم علیہ السالم کے درمیان دس قرنوں یا دس پشتوں  ۱۔٦۲

صلہ ہے، حضرت نوح علیہ السالم کے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسالم پر قائم چلے آرہے کا فا

تھے پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہوگئے 

قائم کردیں اور ان کی تصویریں ( عبادت خانے)تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں 

صد ان کا یہ تھا کہ اس طرح ان کی یاد سے وہ بھی ہللا کا ذکر کریں گے بھی وہاں لٹکا دیں، مق

اور ذکر اٰلہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے تصویروں 

کے مجسمے بنا دیئے اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ مجسمے بتوں کی شکل اختیار 

ہوگئی اور قوم نوح کے یہ صالحین معبود بن گئے۔ ان کر گئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع 

حاالت میں ہللا تعاٰلی نے حضرت نوح علیہ السالم کو ان میں نبی بنا کر بھیجا جنہوں نے 

ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا، کسی نے آپ کی تبلیغ کا اثر 

ق کردیا گیا۔ اس آیت میں بتالیا جارہا ہے کہ قبول نہیں کیا باآلخر اہل ایمان کے سوا سب کو غر

قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ ان ہی میں کا ایک آدمی نبی بن کر آگیا جو انہیں 

 ہللا کے عذاب سے ڈرا رہا ہے؟ یعنی ان کے خیال میں نبوت کے لئے انسان موزوں نہیں۔

 
ْيَن َمعَ  ِ ُه َواَّلَّ ْينه بُْوُه فََاَْنَ ُْم ََكنُْوا قَْوًما َُعِْْيَ   فََكذَّ يهِتنَا  ِۭاِنَّ بُْوا ِِبه يَْن َكذَّ ِ    11ٗه ِِف الُْفِْلِ َوَاغَْرْقنَا اَّلَّ

کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ( علیہ السالم)سو وہ لوگ ان کو جھٹالتے ہی رہے تو ہم نے نوح 

ھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ کشتی میں تھے بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹالیا ت

 ۔(۱)بیشک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے 

 یعنی حق سے حق کو دیکھتے تھے نہ اس کو اپنانے کے لئے تیار تھے۔ ۱۔٦٤

 
ٗه  ۭ َافَََل تَتَُّقْوَن    ٍ غَْْيُ ْن ِاَله َ َما لَُُكْ ِمٰ  11َوِاله عَاٍد َاَخاُِهْ ُهْوًدا  ۭقَاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّلٰله

، انہوں نے فرمایا اے (۱)کو بھیجا ( علیہ السالم)اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود 

 تم ہللا کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں سو کیا تم نہیں ڈرتے۔! میری قوم

و  یہ قوم عاد، عاد اولٰی ہے جن کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں پر تھی اور اپنی قوت ۱۔٦٢

طاقت میں بےمثال تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السالم، جو اسی قوم کے ایک فرد تھے 

 نبی بن کر آئے۔

 
ِذِبْْيَ   ِاَنَّ لَنَُظنَُّك ِمَن اْلكه َك ِِفْ َسَفاَهٍة وَّ ه ََ َ يَْن َكَفُرْوا ِمْن قَْوِمٖهٓ ِاَنَّ ل ِ  11  قَاَل الَْمََلُ اَّلَّ

( ۱)فر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کا

 اور ہم بیشک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔

یہ کم عقلی ان کے نزدیک یہ تھی کہ بتوں کو چھوڑ کر، جن کی عبادت ان کے آباواجداد  ۱۔٦٦

 سے ہوتی آرہی تھی۔ ہللا واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔

 
لَِمْْيَ    قَاَل يه  ٰبِ الْعه ْن رَّ ْ َرُسْوٌل ِمٰ لهِكٰنِ  11َقْوِم لَيَْس ِِبْ َسَفاَهٌة وَّ

مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا ! انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم

 بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔
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ْ َوَاََن لَُُكْ ََنِِصٌ َاِمْْيٌ  لهِت َرِٰبِ ُِٰغُُكْ ِرسه  11    ُابَل

 تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانتدار خیر خواہ ہوں۔

 
ا ِاْذ َجَعلَُُكْ  نُُْكْ ِلُيْنِذَرُُكْ ۭ َواْذُكُرْوٓ ُُِٰكْ عَٰله َرُجٍل ِمٰ ب ْن رَّ ْبَُتْ َاْن َجاَۗءُُكْ ِذْكٌر ِمٰ ِ لََعلَُُّكْ ُخلََفاَۗء ِمْنْۢ  بَْعِد قَْوِم نُْوٍِ وَّ َاَوَْعِ ََلَۗء اّلٰله ا اه َطًة  ۚ فَاْذُكُرْوٓ َزاَدُُكْ ِِف الَْخلِْق بَْص 

 11تُْفِلُحْوَن    

اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک 

ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ 

تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ ہللا نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور شخص 

 سو ہللا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فالح ہو۔( ۱)ڈیل ڈول میں تم کو پھیالؤ زیادہ دیا 

نہیں اس جیسی قوت والی قوم پیدا ' ایک دوسرے مقام پر ہللا تعاٰلی نے ان کی بابت فرمایا  ۱۔٦٢

ةً ہم سے زیادہ ' کی گئی  اپنی اس قوت کے گھمنڈ میں مبتال ہو کر اس نے کہا َمْن اَ َشدُّ ِمنَّا قُوَّ

' جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت واال ہے ' طاقتور کون ہے؟ ہللا تعاٰلی نے فرمایا 

 (۱٢ٰحم سجدہ۔)

 
َ َوْحَدٗه  ِدِقْْيَ   قَالُْوٓا َاِجْئَتنَا ِلنَْعُبَد اّلٰله َِبُۗؤََن  ۚ فَْاِتنَا ِبَما تَِعُدََنٓ ِاْن ُكْنَت ِمَن الٰصه  11َونََذَر َما ََكَن يَْعُبُد اه

انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف ہللا ہی کی عبادت کریں اور 

کی دھمکی  پس ہم کو جس عذاب( ۱)جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں 

 ۔(۴)دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو 

' دلیل ' آباؤ اجداد کی تقلیِد ہر دور میں گمراہی کی بنیاد رہی ہے۔ قوم عاد نے بھی یہی  ۱۔۷۰

پیش کی اور شرک کو چھوڑ کر، توحید کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ بدقسمتی 

 ے بڑوں کی تقلید کی یہ بیماری عام ہے۔سے مسلمانوں میں بھی اپن

! اے ہللا' جس طرح قریش مکہ نے بھی رسول ہللا کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا  ۴۔۷۰

اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور 

ی ماری جاتی ہے۔ ۔ یعنی شرک کرتے کرتے مشرک کی مت بھ'دردناک عذاب ہم پر بھیج دے 

حاالنکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا یا ہللا اگر یہ سچ ہے اور تیری ہی طرف سے 

ہے تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود 

وہ ڈراتا ہے،  علیہ السالم سے کہدیا، کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے ہللا سے کہہ جس عذاب سے

 بھیج دے۔

 
اٍۗء ََسَّْيُتُمْوَهآ َانْ  ٓ َاَْسَ غََضٌب  ۭ َاُّتَاِدلُْونَِنْ ِِفْ ُُِٰكْ ِرْجٌس وَّ ب ْن رَّ َن الْمُ قَاَل قَْد َوقََع عَلَْيُُكْ ِمٰ ْ َمَعُُكْ ٰمِ ا ِاّٰنِ ٍن ۭ فَانَْتِظُرْوٓ ُ ِّبَا ِمْن ُسلْطه َل اّلٰله ا نَزَّ َِبُۗؤُُكْ مَّ ْنَتِظرِْيَن    َُتْ َواه

10 

اور غضب آیا ہی چاہتا ہے کیا تم ( ۱)انہوں نے فرمایا کہ اب تم پر ہللا کی طرف سے عذاب 

جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ( ۴)مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو 

ر رہو میں بھی ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی ہللا نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سو تم منتظ

 تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔

ہے ِرْجز،ُ سے جس کے ( بدال ہوا)کے معنی پلیدی کے ہیں۔ لیکن یہاں یہ مقلوب 'ِرْجس،ُ '  ۱۔۷۱

 ( ابن کثیر)معنی عذاب کے ہیں۔ یا پھر ِرْجُس،ُ یہاں نارضگی اور غضب کے معنی میں ہے 

ے معبودوں کے رکھے ہوئے تھے مثاًل صدا، اس سے مراد وہ نام ہیں جو انہوں نے اپن ۴۔۷۱

صمود، ھبا۔ وغیرہ جیسے قوم نوح کے پانچ بت تھے جن کے نام ہللا نے قرآن میں ذکر کئے ہیں 
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ٰی، َمنَات ھُبَل وغیرہ۔ یا جیسے آج کل  جیسے مشرکین عرب کے بتوں کے نام تھے۔ ال ت، عزَّ

ہوئے ہیں۔ مثال داتا گنج بخش،  کے مشرکانہ عقائد واعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے

خواجہ غریب نواز، بابا فرید شکر گنج، مشکل کشا وغیرہ جن کے معبود یا مشکل کشا وگنج 

 بخش وغیرہ ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔

 
بُ  ْيَن َكذَّ ِ َّا َوقََطْعنَا َداِبَر اَّلَّ ن ٍة ٰمِ ْيَن َمَعٗه ِبَرْْحَ ِ ُه َواَّلَّ ْينه يهِتنَا َوَما ََكنُْوا ُمْؤِمِنْْيَ    فََاَْنَ   11ْوا ِِبه

غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ 

 ۔(۱)دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹالیا تھا اور ایمان النے والے نہ تھے 

آٹھ دن مسلسل جاری رہا جس نے ہرچیز اس قوم پر باد تند کا عذاب آیا جو سات راتیں اور  ۱۔۷۴

کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور یہ قوم عاد کے لوگ، جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے 

دیکھئے سورة )الشے کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے 

 (آیات ۴٢۔٤۴سورہ احقاف  ٢٦۔٢۲سورہ ھود۔  ۲۔٦الحاقہ 

 
نْ َوِاله ثَُموْ  ِٰنٌَة ِمٰ ٗه  ۭقَْد َجاَۗءتُُْكْ بَي ٍ غَْْيُ ْن ِاَله َ َما لَُُكْ ِمٰ ِلًحا  ۘ قَاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّلٰله ِ َوََل  َد َاَخاُِهْ صه ٓ َاْرِض اّلٰله ُكْ ِِفْ يًَة فََذُرْوَها ًَتْ ِ لَُُكْ اه ِذٖه ََنقَُة اّلٰله ُُِٰكْ  ۭهه ب رَّ

ٍء فَيَْاُخذَ  ْوَها ِبُسْوۗ  11ُُكْ عََذاٌب َاِلْْيٌ    تََمسُّ

انہوں نے فرمایا اے ( ۱)کو بھیجا ( علیہ السالم)اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح 

تم ہللا کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے ! میری قوم

کی جو تمہارے لئے دلیل  پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آچکی ہے یہ اونٹنی ہے ہللا

ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ ہللا کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسکو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی 

 مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔

ہجری میں تبوک  ٢یہ ثمود، حجاز اور شام کے درمیان وادی القرٰی میں رہائش پذیر تھے  ۱۔۷۲

آپ کے صحابہ کا ان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا، جس پر آپ  جاتے ہوئے رسول ہللا اور

نے صحابہ سے فرمایا کہ معذب قوموں کے عالقے سے گزرو تو روتے ہوئے، یعنی عذاب 

ان کی طرف حضرت صالح علیہ السالم نبی ( صحیح بخاری)اٰلہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو 

انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ پتھر  بنا کر بھیجے گئے۔ یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔

کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھا، جسے ہم نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ 

حضرت صالح علیہ السالم نے ان سے عہد لیا کہ اس کے بعد اگر ایمان نہ الئے تو وہ ہالک کر 

ر اونٹنی ظاہر فرما دی۔ اس اونٹنی کے دیئے جائیں گے۔ چنانچہ ہللا تعاٰلی نے ان کے مطالبے پ

متعلق انہیں تاکید کر دی گئی کہ اسے بری نیت سے کوئی ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب اٰلہی کی 

گرفت میں آجاؤ گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈاال، جس کے تین دن بعد 

عذاب سے ہالک کر دیا گیا، جس سے  کے( َصْیَحۃ، سخت چیخ اور َرْجفَۃ، زلزلہ)انہیں چنگھاڑ 

 وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔

 
اَُُكْ ِِف اَْلَْرِض تَتَِّخُذْوَن ِمْن ُسهُْوِلهَا قُُصوْ  بَوَّ ا ِاْذ َجَعلَُُكْ ُخلََفاَۗء ِمْنْۢ بَْعِد عَاٍد وَّ تَْنِحُتْوَن الِْجَباَل بُُيْوًًت  ۚ فَاْذكُ َواْذُكُرْوٓ ِ َوََل تَْعثَْوا ِِف اَْلَْرِض ًرا وَّ ََلَۗء اّلٰله ا اه ُرْوٓ

 11ُمْفِسِدْيَن   

تم یہ حالت یاد کرو کہ ہللا تعاٰلی نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا 

اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ( ۱)ٹھکانا دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو 

 ۔(۲)سو ہللا تعاٰلی کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیالؤ ( ۴) ہو

اس کا مطلب ہے کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر اینٹیں تیار کرتے ہو اور اینٹوں سے  ۱۔۷٤

 محل، جیسے آج بھی بھٹوں پر اسی طرح مٹی سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 343 

 فن کا اظہار ہے۔ یہ ان کی قوت، صالحیت اور مہارت ۴۔۷٤

یعنی ان نعمتوں پر ہللا کا شکر کرو اور اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، نہ کہ کفران  ۲۔۷٤

 نعمت اور معصیت کا ارتکاب کرکے فساد پھیالؤ۔

 
َمَن ِمِْنُْم اَ  ُتْضِعُفْوا ِلَمْن اه يَْن اس ْ ِ ْوا ِمْن قَْوِمٖه ِلَّلَّ َتْكََبُ يَْن اس ْ ِ ِٰٖه  ۭقَالُْوٓا ِاَنَّ ِبَمآ ُاْرِسَل ِبٖه ُمْؤِمنُْوَن   قَاَل الَْمََلُ اَّلَّ ب ْن رَّ ْرَسٌل ِمٰ ِلًحا مُّ  11تَْعلَُمْوَن َانَّ صه

ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے 

اپنے رب کی طرف سے  (علیہ السالم)آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح 

بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیشک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر 

 ۔(۱)بھیجا ہے 

یعنی جو دعوت توحید وہ لے کر آئے ہیں، وہ چونکہ فطرت کی آواز ہے، ہم تو اس پر  ۱۔۷٢

ل ہیں؟ جو ان کا سوال تھا اس ایمان لے آئے ہیں، باقی رہی یہ بات کہ صالح واقعی ہللا کے رسو

سے ان اہل ایمان نے مزاحمت ہی نہیں کی کیونکہ ان کے رسول من ہللا ہونے کو وہ بحث کے 

قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کی رسالت ایک مسلمہ حقیقت و صداقت تھی۔ 

 جیسا کہ فی الواقع تھی۔

 
 ِ ا ِاَنَّ ِِبَّلَّ ْوٓ َتْكََبُ ْيَن اس ْ ِ ِفُرْوَن   قَاَل اَّلَّ َمنَُْتْ ِبٖه كه  11ْيٓ اه

 ۔(۴)وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین الئے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکرین ہیں 

 اس معقول جواب کے باوجود وہ اپنے استکبار اور انکار پر اڑے رہے۔ ۱۔۷٦

 
ْم َوقَالُْوا ِ ِلُح اـِْتنَا ِبَما تَِعُدََنٓ ِاْن ُكْنَت ِمَن الُْمْرَسِلْْيَ    فََعَقُروا النَّاقََة َوَعَتْوا َعْن َاْمِر َرّٰبِ  11يهصه

پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈاال اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے 

 جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔! لگے کہ اے صالح

 
ِثِمْْيَ  فََاَخَذَْتُُم الرَّ   11ْجَفُة فََاْصَبُحْوا ِِفْ َداِرِِهْ جه

 اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے اوندھے پڑے رہ گئے۔( ۱)پس ان کو زلزلہ نے آپکڑا 

کا۔ جس سے معلوم ہوتا ( چیخ)کا ذکر ہے۔ دوسرے مقام پر َصْیَحۃ،ُ،ُ ( زلزلے)یہاں َرْجفَہ،ُ  ۱۔۷۲

۔ اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ۔ ان دونوں ہے کہ یہ دونوں قسم کا عذاب ان پر آیا

 عذابوں نے انہیں تہس نہس کرکے رکھ دیا۔

 
بُّْوَن النٰه  ْ َونََصْحُت لَُُكْ َولهِكْن َلَّ َُتِ  َعِْنُْم َوقَاَل يهَقْوِم لََقْد َابْلَْغُتُُكْ ِرَساَةَ َرِٰبِ

 11ِصِحْْيَ   فَتََوٰٰله

کہ اے میری ( ۱)ے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے ان س( صالح علیہ السالم)اس وقت 

قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی 

 لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

جس  یہ یا تو ہالکت سے قبل کا خطاب ہے یا پھر ہالکت کے بعد اسی طرح کا خطاب ہے، ۱۔۷٢

طرح رسول ہللا نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد جنگ بدر میں مشرکین کی الشوں سے خطاب 

 فرمایا تھا۔

 
لَِمْْيَ   َن الْعه َبَقُُكْ ِّبَا ِمْن َاَحٍد ٰمِ تُْوَن الَْفاِحَشَة َما س َ  11َولُْوًطا ِاْذ قَاَل ِلَقْوِمٖهٓ َاًَتْ

انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش  جبکہ( ۱)کو بھیجا ( علیہ السالم)اور ہم نے لوط 

 کام کرتے ہو جس کا تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔
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یہ حضرت لوط علیہ السالم حضرت ابراہیم علیہ السالم کے بھتیجے تھے اور حضرت  ۱۔۲۰

 تعاٰلی نے ایک عالقے ابراہیم علیہ السالم پر ایمان النے والوں میں سے تھے پھر ان کو بھی ہللا

میں نبی بنا کر بھیجا۔ یہ عالقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا جسے سدوم کہا جاتا ہے، 

یہ زمین سرسبز اور شاداب تھی اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی قرآن نے 

۔ حضرت لوط علیہ السالم نے غالبًا اس جگہ کو ُمْئوتَفَِکۃ،ُ یا مْؤتَفَِکات،ُ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے

جو ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی اور سب سے )سب سے پہلے یا دعوت توحید کے ساتھ ہی، 

پہلے وہ اس کی دعوت اپنی قوم کو دیتے تھے۔ جیسا کہ پچھلے نبیوں کے حوالے میں، جن کا 

بد فعلی، قوم لوط  دوسری بڑی خرابی مردوں کے ساتھ( ذکر ابھی گزرا ہے، دیکھا جاسکتا ہے۔

میں تھی، اس کی شناخت و قباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا 

گناہ ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم لوط نے کیا، اس گناہ کا نام ہی لواطت پڑ گیا۔ 

ئے۔ عالوہ اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا جا

ازیں حضرت ابراہیم علیہ السالم کے ذریعے دعوت توحید بھی یہاں پہنچ چکی ہوگی، لواطت 

کی سزا میں ائمہ کے درمیان اختالف ہے، بعض ائمہ کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا 

کی ہے یعنی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم، غیر شادی شدہ ہو تو سو کوڑے۔ بعض کے 

سزا ہی رجم ہے چاہے مجرم کیسا بھی ہو اور بعض کے نزدیک فاعل اور نزدیک اس کی 

مفعول دونوں کو قتل کر دینا چاہئے۔ البتہ امام ابو حنیفہ صرف تعزیری سزا کے قائل ہیں، حد 

 کے نہیں۔

 
 ِ ِْ ْن ُدْوِن النَِٰساِۗء ۭ بَْل َانَُْتْ قَْوٌم مُّ  10فُْوَن   ِانَُُّكْ لََتْاتُْوَن الٰرَِجاَل َشهَْوًة ِمٰ

بلکہ تم تو حد ہی سے ( ۴)عورتوں کو چھوڑ کر ( ۱)تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو 

 (۲)گزر گئے ہو 

یعنی مردوں کے پاس تم اس بےحیائی کے کام کے لئے محض شہوت رانی کی غرض  ۱۔۲۱

اس سے آتے ہو، اس کے عالوہ تمہاری اور کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو موافق عقل ہو۔ 

 لحاظ سے جاہلوں کی طرح تھے یا محض شہوت رانی کے لئے ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں۔

جو قضائے شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ یہ ان کی فطرت  ۴۔۱۲۱

کے مسخ ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہللا نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لئے 

موضع بنایا ہے اور ان ظالموں نے اس سے تجاوز  عورت کی شرم گاہ کو اس کا محل اور

 کرکے مرد کی دبر کو اس کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔

مہذب ' لیکن اب یہ فطرت صحیحہ سے انحراف اور حدود اٰلہی سے تجاوز کو مغرب کی  ۲۔۲۱

نے کا قوموں نے اختیار کر لیا ہے تو یہ انسان کا بنیادی حق قرار پا گیا ہے، جس سے روک' 

کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہوگیا ہے۔ اور یہ 

 سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔

 
ََّتَطهَُّرْوَن    ُْم ُاََنٌس ي ْن قَْريَِتُُكْ ِۚاِنَّ ٓ َاْن قَالُْوٓا َاْخرُِجْوُِهْ ِمٰ  11َوَما ََكَن َجَواَب قَْوِمٖهٓ ِاَلَّ

سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اور ان کی قوم 

 ۔(۱)اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں 

یہ حضرت لوط کو بستی سے نکالنے کی علت ہے۔ باقی ان کی پاکیزگی کا اظہار یا تو  ۱۔۲۴

ائی سے بچنا چاہتے ہیں، اس حقیقت کے طور پر ہے اور مقصد ان کا یہ ہوا کہ یہ لوگ اس بر

لیئے بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری بستی میں ہی نہ رہیں اور تمسخر کے طور پر انہوں 

 نے ایسا کیا۔
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َِبِْيَن   ٓ ِاَلَّ اْمَرَاتَٗه  ڮ ََكنَْت ِمَن الْغه ُه َوَاْهَِلٗ ْينه  11فََاَْنَ

بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو ( علیہ السالم)سو ہم نے لوط 

 (۱)ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے 

یعنی وہ ان لوگوں میں باقی رہ گئی۔ جن پر ہللا کا عذاب آیا۔ کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں  ۱۔۲۲

ہالک ہونے ' تھی اور اس کی ہمدردیاں بھی مجرمین کے ساتھ تھیں بعض نے اس کا ترجمہ 

 کیا ہے۔ لیکن یہ الزمی معنی ہیں، اصل معنی وہی ہیں۔' سے والوں میں 

 
َطًرا   ۭفَانُْظْر َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة الُْمْجرِِمْْيَ   ْم مَّ    11َوَاْمَطْرََن عَلَْْيِ

برسایا پس دیکھو تو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا ( ۱)اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ 

 (۴)ہوا۔

ا مینہ کیا تھا؟ پتھروں کا مینہ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، ہم نے یہ خاص طرح ک ۱۔۲٤

ان پر تہ بہ تہ پتھروں کی بارش برسائی اس سے پہلے فرمایا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے 

 اوپر کر دیا۔

یعنی اے محمد صلی ہللا علیہ وسلم دیکھئے تو سہی جو لوگ اعالنیہ ہللا کی معاصی کا ۴۔۲٤

 پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ارتکاب اور 

 
ٗه   ۭقَْد َجاَۗءْتُُكْ  ٍ غَْْيُ ْن ِاَله َ َما لَُُكْ ِمٰ سُ  َوِاله َمْديََن َاَخاُِهْ ُشَعْيًبا  ۭقَاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّلٰله َٰ اَن َوََل تَْب ُُِٰكْ فََاْوفُوا اْلَكْيَل َوالِْمَْيَ ب ْن رَّ نٌَة ِمٰ ِٰ وا النَّاَس َاْشـَياَۗءُِهْ َوََل بَي

ْؤِمِنْْيَ    َُُّكْ ِاْن ُكْنَُتْ مُّ ِلُُكْ َخْْيٌ ل ا  ۭذه  ۚ ١1تُْفِسُدْوا ِِف اَْلَْرِض بَْعَد ِاْصََلِِحَ

انہوں نے فرمایا اے ( ۱)کو بھیجا ( علیہ اسالم)اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب 

اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے  تم ہللا کی عبادت کرو! میری قوم

پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور 

دو اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستی ( ۴)لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت 

 اگر تم تصدیق کرو۔کر دی گئی فساد مت پھیالؤ یہ تمھارے لئے نافع ہے 

مدین حضرت ابراہیم علیہ السالم کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا پھر انہیں کی نسل پر مبنی  ۱۔۲٢

قبیلے کا نام مدین اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یوں اس کا 

یں معان کے قریب انہی اطالق قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ بستی حجاز کے راستے م

بھی کہا گیا ہے۔ ان کی ( بن کے رہنے والے)کو قرآن میں دوسرے مقام پر اَْصَحاُب األْیَکِۃ 

( کا حاشیہ ۱۷٦دیکھئے الشعرا۔ )طرف حضرت شعیب علیہ السالم نبی بنا کر بھیجے گئے 

لے کا فرد ہے ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے، جس کا مطلب اسی قوم اور قبی: ملحوظہ

جس کو بعض جگہ رسول منھم یا من انفسہم سے بھی تعبیر کی گیا ہے، اور مطلب ان سب کا یہ 

ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے جسے ہللا تعاٰلی لوگوں کی ہدایت 

 ہے۔ کے لیے چن لیتا ہے اور وحی کے ذریعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا

دعوت توحید کے بعد اس قوم میں ناپ تول کی بڑی خرابی تھی، اس سے انہیں منع فرمایا  ۴۔۲٢

اور پورا پورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین کی۔ یہ کوتاہی بھی بڑی خطرناک ہے جس سے 

اس قوم کا اخالق پستی اور گراوٹ کا پتہ چلتا ہے جس کے اندر یہ ہو۔ یہ بدترین خیانت ہے کہ 

یسے پورے لئے جائیں اور چیز کم دی جائے۔ اس لئے سورہ ُمطَفِّفِْین میں ایسے لوگوں کی پ

 ہالکت کی خبر دی گئی ہے۔
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َمَن ِبٖه َوتَْبُغْوَِنَا ِعَوًجا  ۚ ِ َمْن اه ْوَن َعْن َسِبْيِل اّلٰله اٍط تُْوِعُدْوَن َوتَُصدُّ ِٰ ِِصَ ُُ ا ِاْذ ُكنْ َوََل تَْقُعُدْوا ِب ُُكْ  ۠ َوانُْظُرْوا َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة  َواْذُكُرْوٓ َ َُتْ قَِلْيًَل فََكَثَّ

 11الُْمْفِسِدْيَن   

اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ ہللا پر ایمان النے والوں کو دھمکیاں دو اور 

و اور اس حالت کو یاد کر( ۱)ہللا کے راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تالش میں لگے رہو 

 جب تم کم تھے پھر ہللا نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔

ہللا کے راستے سے روکنے کے لئے ہللا کے راستے میں کجیاں تالش کرنا۔ یہ ہر دور  ۱۔۲٦

کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے جس کے نمونے آجکل کے متجدین اور فرنگیت زدہ 

میں نظر آتے ہیں۔ مثالً لوگوں کو ستانے کے لئے بیٹھنا، جیسے عام طور پر اوباش قسم  لوگوں

کے لوگوں کا شیوا ہے۔ یا حضرت شعیب علیہ السالم کی طرف جانے والے راستوں پر بیٹھنا 

اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکنا۔ یوں لوٹ مار کی غرض سے ناکوں پر بیٹھنا تاکہ آنے 

مال سلب کرلیں، یا بعض کے نزدیک محصول اور چونگی وصول کرنے کے جانے والوں کا 

لئے ان کے راستوں پر بیٹھنا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ سارے ہی مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں 

 (فتح القدیر)کیونکہ ممکن ہے کہ وہ سب ہی کچھ کرتے ہوں۔ 

 
يْٓ  ِ َمنُْوا ِِبَّلَّ نُُْكْ اه َفٌة ِمٰ

ِٕ
ِْكِْْيَ  َوِاْن ََكَن َطاۗى ُ بَْينَنَا   ۚ َوُهَو َخْْيُ الْحه ُُكَ اّلٰله ْوا َحّٰته َُيْ َّْم يُْؤِمنُْوا فَاْصَِبُ َفٌة ل

ِٕ
 11   ُاْرِسلُْت ِبٖه َوَطاۗى

اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں 

یہاں تک کہ ہمارے درمیان ہللا فیصلہ کئے دیتا ہے  !اور کچھ ایمان نہیں الئے تو ذرا ٹھہر جاؤ

 اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔

کفر پر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کے لئے تہدید اور سخت وعید ہے کیونکہ  ۱۔۲۷

ہللا تعاٰلی کا فیصلہ اہل حق کا اہل باطل پر فتح و غلبہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے 

تََربُِّصْونَ )ے مقام پر فرمایا دوسر ا اِنَّا َمَعُكْم مُّ  ((54:۔ التوبہ8( فَتََربَُّصْوٓ

 

 90 پارہ  
 

َمنُْوا َمَعَك ِمْن قَْريَتِ  يَْن اه ِ رَِجنََّك يهُشَعْيُب َواَّلَّ ْٰ ْوا ِمْن قَْوِمٖه لَُن َتْكََبُ يَْن اس ْ ِ رِِهْْيَ  نَآ َاْو لََتُعْوُدنَّ ِِفْ ِملَّتِ قَاَل الَْمََلُ اَّلَّ  ۣ 11نَا  ۭ قَاَل َاَولَْو ُكنَّا كه

ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ جو ایمان والے ! ان قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب

شعیب علیہ ( ۱)ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اال یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آجاؤ 

 میں آجائیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔السالم نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب 

ان سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ایمان اور توحید کی  ۱۔۲۲

دعوت کو ہی رد نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کرکے ہللا کے پیغمبر اور اس پر ایمان النے 

پس آجاؤ نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں والوں کو دھمکی دی یا تو اپنے آبائی مذہب میں وا

گے۔ اہل ایمان کے لئے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے کیونکہ انہوں 

نے کفر چھوڑ کر ایمان اختیار کیا تھا۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السالم کو بھی ملت اَبائی کی 

بھی نبوت اور تبلیغ ودعوت سے پہلے طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ وہ انہیں 

یہ ( ۴)اپنا مذہب ہی سمجھتے تھے کو حقیقتا ایسا نہ ہو۔ یا بطور تغلیب انہیں بھی شامل کر لیا ہو۔ 

سوال مقدر کا جواب ہے اور ہمزہ انکار کے لئے اور واو حالیہ ہے۔ یعنی کیا تم ہمیں اپنے مذہب 

دوگے دراَں حالیکہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹنا کی طرف لوٹاؤ گے یا ہمیں اپنى بستی سے نکال 
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اور اس بستی سے نکلنا پسند نہ کرتے ہوں؟مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں 

 ہے کہ تم ہمیں ان میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرو۔

 
ِ َكِذًِب ِاْن عُْدََن ِِفْ ِملَّتُُِكْ  يْنَا عََٰل اّلٰله ُّ قَِد افََْتَ ُ َرب ََّشاَۗء اّلٰله ٓ َاْن ي َُّعْوَد ِفْْيَآ ِاَلَّ ُ ِمِْنَا  َۭوَما يَُكْوُن لَنَآ َاْن ن ىنَا اّلٰله ِ  بَْعَد ِاْذ ََنٰه ٍء ِعلًْما ۭ عََٰل اّلٰله ُّنَا ُكَّ ََشْ نَا  َۭوِسَع َرب

َّنَا افْتَْح بَْينَنَا َوبَْْيَ قَْوِمنَا ِِبلَْحٰقِ وَ  ْنَا  َرب ِتِحْْيَ    تََوُكَّ  11َانَْت َخْْيُ الْفه

ہم تو ہللا تعاٰلی پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہوجائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آجائیں 

اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب ( ۱)اس کے بعد ہللا تعاٰلی نے ہم کو اس سے نجات دی 

ہمارے رب کا ( ۴)ا مالک ہے مقدر کیا ہو میں پھر آجائیں، لیکن ہاں یہ کہ ہللا ہی نے جو ہمار

اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ( ۲)علم ہرچیز کو محیط ہے، ہم ہللا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں 

ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کردے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے واال 

 ہے۔

جس سے ہللا نے ہمیں نجات دی، تو  یعنی اگر ہم دوبارہ اس دین آبائی کی طرف لوٹ آئے، ۱۔۲٢

اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ایمان و توحید کی دعوت دے کر ہللا پر جھوٹ باندھا تھا؟ مطلب 

 یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ایسا ہو۔

اپنا عزم ظاہر کرنے کے بعد معاملہ ہللا کی مشیت کے سپرد کر دیا۔ یعنی ہم نے اپنی  ۴۔٢۲

 ضامندی سے اب کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ ہاں اگر ہللا چاہے تو بات اور ہے۔ ر

کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور ہمارے اور کفر و اہل کفر کے درمیان حائل رہے  ۲۔۲٢ 

 گا، ہم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔

 
يْ  ِ ْوَن    َوقَاَل الَْمََلُ اَّلَّ ُ ِِ ٰه َـّ ََّبْعَُتْ ُشَعْيًبا ِانَُُّكْ ِاًذا ل ِن ات

ِٕ
 11َن َكَفُرْوا ِمْن قَْوِمٖه لَى

کی راہ پر چلوگے تو ( علیہ السالم)اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعیب 

 (۱)بیشک بڑا نقصان اٹھاؤ گے 

ی نہ کرنا، یہ ان کے نزدیک خسارے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور ناپ تول میں کم ۱۔٢۰

والی بات تھی درآنحالیکہ ان دونوں باتوں میں ان ہی کا فائدہ تھا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں 

ہی سب کچھ ہوتا ہے، جو ناپ تول میں ڈنڈی مار ( دنیا میں فوراً حاصل ہونے واال نفع)نفع عاجل 

( دیر میں ملنے واال نفع)آخرت کے نفع آجل کر انہیں حاصل ہو رہا تھا، وہ اہل ایمان کی طرح 

 کے لئے اسے کیوں چھوڑتے۔

 
ِثِمْْيَ     ْجَفُة فََاْصَبُحْوا ِِفْ َداِرِِهْ جه  ٻ10فََاَخَذَْتُُم الرَّ

 پس ان کو زلزلے نے آپکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔

ساری ہی چیزوں کا اجتماع ہوا پہلے بادل نے ان امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عذاب میں  ۱۔٢۱

پر سایہ کیا جس میں شعلے چنگاریاں اور آگ کے بھبھوکے تھے، پھر آسمان سے سخت چیخ 

آئی اور زمین سے بھونچال، جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور بےجان الشے ہو کر 

 ہ گئےپرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندھے کے اوندھے پڑے ر

 
ِْينَ  ِِ ٰه بُْوا ُشَعْيًبا ََكنُْوا ُِهُ الْ ْيَن َكذَّ ِ َّْم يَْغنَْوا ِفْْيَا  ڔ َاَّلَّ بُْوا ُشَعْيًبا ََكَْن ل ْيَن َكذَّ ِ  11    اَّلَّ

جنہوں نے شعیب علیہ السالم کی تکزیب کی تھی ان کی یہ حالت ہوگئی جیسے ان کے گھروں 

شعیب علیہ السالم کی تکذیب کی وہ ہی خسارے میں جنہوں نے ( ۱)میں کبھی بسے ہی نہ تھے 

 پڑ گئے۔
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یعنی جس بستی سے یہ ہللا کے رسول اور ان کے پیروکارں کو نکالنے پر تلے ہوئے  ۱۔٢۴

تھے ہللا کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہوگئے جیسے وہ یہاں رہتے ہی نہ 

 تھے۔

مبر کی تکذیب کی، نہ کہ پیغمبر اور ان یعنی خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغ ۴۔٢۴

پر ایمان النے والے۔ اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں۔ دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور 

 آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لئے تیار ہے۔

 
ْ وَ  لهِت َرِٰبِ ِفرِْيَن    فَتََوٰله َعِْنُْم َوقَاَل يهَقْوِم لََقْد َابْلَْغُتُُكْ ِرسه ٰه عَٰله قَْوٍم كه    11نََصْحُت لَُُكْ ۚ فََكْيَف اه

! اس وقت شعیب علیہ السالم ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم

میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دئیے تھے اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی 

 ۔(۱)کیوں رنج کروں  کی۔ پھر میں ان کافر لوگوں پر

عذاب و تباہی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے، تو انہوں نے وفور جذبات میں باتیں کیں۔  ۱۔٢۲

اور ساتھ کہا کہ جب میں نے حق تبلیغ ادا کردیا اور ہللا کا پیغام ان تک پہنچا دیا، تو اب میں 

اور شرک پر ڈٹے ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں؟ جو اس کے باوجود اپنے کفر 

 رہے۔

 
 َّ َّهُْم يَْضَّ اِۗء لََعل َّ ٓ َاَخْذََنٓ َاْهلَهَا ِِبلَْبْاَساِۗء َوالْضَّ َِّبٍٰ ِاَلَّ ْن ن  11ُعْوَن    َوَمآ َاْرَسلْنَا ِِفْ قَْريٍَة ِمٰ

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور 

 (۱)پکڑا ہوتا کہ گڑگڑائیں تکلیف میں نہ 

مطلب یہ کہ جس کسی بستی میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہوں اس کی تکذیب کی جس  ۱۔٢٤

کی پاداش میں ہم نے ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتال کر دیا جس سے مقصد یہ تھا کہ ہللا 

 کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگا میں گڑگڑائیں۔

 
لْنَا مَ  َ ُُثَّ بَدَّ ُْم ب اُۗء فََاَخْذِنه َّ َِّ اُۗء َوال َّ َِبَۗءََن الْضَّ قَالُْوا قَْد َمسَّ اه نََة َحّٰته َعَفْوا وَّ ِٰئَِة الَْحس َ ي ُِهْ ََل يَْشُعُرْوَن    ََكَن السَّ  11ْغَتًة وَّ

پھر ہم نے اس بد حالی کی جگہ خوش حالی میں بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی 

ے کہ ہمارے آباؤ اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتًا اور کہنے لگ

 اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔( ۱)پکڑ لیا 

یعنی فقر و بیماری کو صحت و عافیت سے بدل دیا جب کے ان کے اندر رجوع الی ہللا کا  ۱۔٢٢

اور بیماری کو صحت عافیت  داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کو تنگ دستی کو خوش حالی سے

سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر ہللا کا شکر کریں۔ لیکن اس انقالب حال سے بھی ان کے اندر کوئی 

تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے کہا یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چال آرہا ہے تو پھر ہم نے اچانک اپنے 

کے برعکس بیان فرمایا گیا عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اسی لیے حدیث مومنوں کامعاملہ اس 

ہے۔ کہ وہ اَرام وراحت ملنے پر ہللا کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام 

 لیتے ہیں یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہیں۔

 
ََّقْوا لََفتَْحنَا عَلَْْيِْم  َمنُْوا َوات ٓي اه ُبْوَن    َولَْو َانَّ َاْهَل الُْقره ُْم ِبَما ََكنُْوا يَْكس ِ بُْوا فََاَخْذِنه َماِۗء َواَْلَْرِض َولهِكْن َكذَّ َن السَّ ٍت ٰمِ  11بََركه

اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر 

ے ان کے اعمال کی آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم ن

 وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔
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ُمْوَن    
ِٕ
ُِهْ ََنۗى ـُنَا بََياًًت وَّ ِتَْيُْم َِبْس ْ ٓي َاْن َّيَّ  ۭ 11َافََاِمَن َاْهُل الُْقره

کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بےفکر ہوگئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب 

 کے وقت آپڑے جس وقت وہ سوتے ہوں۔

 
ُِهْ يَلَْعُبْوَن   َاَواَ  نَا ُُضًى وَّ س ُ ِتَْيُْم َِبْ ْ ٓي َاْن َّيَّ  11ِمَن َاْهُل الُْقره

اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بےفکر ہوگئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن 

 چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں۔

 
ِ ۚ فَََل َّيَْ  ْوَن    َافََاِمنُْوا َمْكَر اّلٰله ُ ِِ ٰه ِ ِاَلَّ الَْقْوُم الْ    11َمُن َمْكَر اّلٰله

کیا پس وہ ہللا کی اس پکڑ سے بےفکر ہوگئے۔ سو ہللا کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت 

 (۱)ہی آگئی ہو اور کوئی بےفکر نہیں ہوتا 

aیز ہے کہ جس ان آیات میں ہللا تعاٰلی نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ایمان و تقوٰی ایسی چ ۱۔٢٢

بستی کے لوگ اسے اپنالیں تو ان پر ہللا تعاٰلی آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا 

ہے یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا فرماتا ہے اور زمین اس سے سیراب ہو 

کر خوب پیداوار دیتی جس سے خوش حالی و فروانی ان کا مقدر بن جاتی ہے لیکن اس کے 

عکس تکذیب اور کفر کا راست اختیار کرنے پر قومیں ہللا کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی بر

ہیں، پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب آجائے اور ہنستی کھیلتی بستیوں 

کو آن واحد میں کھنڈرات بنا کر رکھ دیے اس لئے ہللا کی ان تدبیروں سے بےخوف نہیں ہونا 

س بےخوفی کا نتیجہ سوائے خسارے اور کچھ نیں۔ َمْکر،ُ کے مفہوم کی وضاحت کے چاہیئے۔ ا

 کا حاشیہ۔ ٢٤لئے دیکھئے سورة آل عمران آیت،

 
ْم ۚ وَ  ُْم ِبُذنُْوِّبِ َّْو نََشاُۗء َاَصْبِنه ْيَن يَرِثُْوَن اَْلَْرَض ِمْنْۢ بَْعِد َاْهِلهَآ َاْن ل ِ ْم فَهُْم ََل يَْسَمُعْوَن    نَْطَبُع عَٰله قُ َاَولَْم َُّيِْد ِلَّلَّ  ٠١١لُْوِّبِ

ان واقعات )اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہالکت کے بعد 

یہ بات نہیں بتالئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہالک کر ( مذکور میں ہیں

 ۔(۱)نہ سن سکیں  ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگادیں، پس وہ

یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آتا، دلوں پر قفل لگ جاتے ہیں، پر بڑے  ۱۔۱۰۰

بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پاتے، دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں 

کے بھی ہللا تعاٰلی نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان 

گناہوں کی پاداش میں ہالک کیا ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہالک کر 

دیں اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے 

دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کی حق کی آواز کے لئے ان کے کان 

وجاتے ہیں پھر واعظ و نصیحت ان کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آیت میں ہدایت تبیین بھی بند ہ

کے معنی میں ہے اسی لیے الم کے ساتھ متعدی ہے اََولَْم یَْھِد لِلَِّذیَن یعنی کیا ان پر یہ ( وضاحت)

 بات واضح نہیں ہوئی۔

 
َا  ۚ َولَقَ 

ِٕ
َْْۢبإِۗى ي نَُق ُُّّ عَلَْيَك ِمْن َان ُ ِتِْلَ الُْقره ِِلَ يَْطَبُع اّلٰله بُْوا ِمْن قَْبُل   َۭكذه نهِت ۚ فََما ََكنُْوا ِلُيْؤِمنُْوا ِبَما َكذَّ ِفرِْيَن    ْد َجاَۗءَْتُْم ُرُسلُهُْم ِِبلَْبيِٰ  عَٰله قُلُْوِب اْلكه

٠١٠ 

ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں ان سب کے پاس ان کے پیغمبر 

ر آئے پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر معجزات لے ک

 ہللا تعاٰلی اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔( ۱)اس کو مان لیتے 
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جس طرح گزشتہ صفحات میں چند انبیاء کا ذکر گزرا۔ بینات سے مراد دالئل و براہین اور ( ۱)

یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے جب تک ہم نے حجت تمام نہیں معجزات دونوں ہیں۔ مقصد 

کردی ہم نے انہیں ہالک نہیں کیا۔ کیونکہ جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے عذاب نازل نہیں 

 کرتے ۔

اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یوم میثاق کو جب عہد لیا گیا تھا تو یہ ہللا کے علم میں  ۱۔۱۰۱

ئے جب ان کے پاس رسول آئے تو ہللا کے علم کے مطابق ایمان ایمان النے والے نہ تھے اس ل

نہیں الئے، کیونکہ ان کی تقدیر میں ہی ایمان نہیں تھا جسے ہللا نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا 

تھا۔ جس کو حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو 

الئے کہ وہ اس سے قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے۔ گویا ابتدا  اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں

میں جس چیز کی تکذیب کرچکے تھے، یہی گناہ ان کے عدم ایمان کا سبب بن گیا اور ایمان 

النے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی، اسی کو اگلے جملے میں مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا 

 َونُقَلُِّب اَْفــــَِٕدتَھُْم َواَْبَصاَرھُْم َكَما لَْم ۱۰٢َءْت اَل یُْؤِمنُْوَن  ۘ  اَِذا َجا اَنَّھَآ  ۘ  َوَما یُْشِعُرُكْم ) ہے۔ 

ٍة  َل َمرَّ ہیں کہ ان ( بدبخت)اور تمہیں کیا معلوم ہے یہ تو ایسے ( 308:۔ االنعام8( یُْؤِمنُْوا بِٖهٓ اَوَّ

ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں  کے پاس نشانیاں بھی اَجائیں تب بھی ایمان نہ الئیں اور ہم

 ۔(ویسے پھر نہ الئیں گے)پر پہلی دفعہ ایمان نہیں الئے ( قرآن)جیسے یہ اس ( تو)گے 

 
ِسِقْْيَ     ُِهْ لَفه َجْدََنٓ اَْكََثَ ْن َعهٍْد ۚ َوِاْن وَّ ِِهْ ِمٰ  ٠١١َوَما َوَجْدََن َِلَْكََثِ

 ور ہم نے اکثر لوگوں کو بےحکم ہی پایا۔ا( ۱)اور اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ دیکھا 

اس سے بعض نے عہد الست جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، بعض نے عذاب ٹالنے کے  ۱۔۱۰۴

لئے پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے، وہ عہد اور بعض نے عام عہد مراد لیا ہے جو آپس میں 

 قسم کی ہو، فسق ہی ہے۔ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ اور یہ عہد شکنی، چاہے وہ کسی بھی 

 
ٖه فََظلَُمْوا ِّبَا  ۚ فَانُْظْر َكْيَف َكَ 

ِٕ
ى يهِتنَآ ِاٰله ِفْرَعْوَن َوَمََل۟ ٰه ِِبه ْو  ٠١١َن عَاِقبَُة الُْمْفِسِدْيَن    ُُثَّ بََعثْنَا ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ مُّ

اس کے امرا کے  کو اپنے دالئل دے کر فرعون اور( علیہ السالم)پھر ان کے بعد ہم نے موسٰی 

مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھئے ان مفسدوں کا کیا انجام ( ۱)پاس بھیجا 

 ۔(۴)ہوا 

یہاں سے حضرت موسٰی علیہ السالم کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو مذکورہ انبیاء کے بعد  ۱۔۱۰۲

کی طرف دالئل و  آئے جو جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں فرعون مصر اور اس کی قوم

 معجزات دے کر بھیجا تھا۔

 یعنی انہیں غرق کر دیا گیا، جیسا کہ آگے آئے گا۔ ۴۔۱۰۲

 
لَِمْْيَ     ٰبِ الْعه ْن رَّ ْ َرُسْوٌل ٰمِ ٰه يهِفْرَعْوُن ِاّٰنِ    ٠١١َوقَاَل ُمْو

 وں۔نے فرمایا کہ اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہ( علیہ السالم)اور موسٰی 

 
ُُِٰكْ فََاْرِسْل مَ  ب ْن رَّ نٍَة ِمٰ ِٰ ِ ِاَلَّ الَْحقَّ  ۭقَْد ِجْئُتُُكْ ِبَبي ٓ َاقُْوَل عََٰل اّلٰله  َاْن َلَّ

ٓ اِۗءيَْل    َحِقْيٌق عَٰله ٓ ِا ْْسَ  ۭ ٠١١ِعَي بَِنْ

میرے لئے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے ہللا کی طرف کوئی منسوب نہ کروں، میں تمہارے 

سو تو بنی اسرائیل کو میرے ( ۴)مہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل الیا ہوں ت( ۱)پاس 

 ساتھ بھیج دے۔

جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی ہللا کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں۔ اس  ۱۔۱۰٢

 معجزے اور بڑی دلیل کی تفصیل بھی آگے آرہی ہے۔
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ا، حضرت یوسف علیہ السالم کے بنی اسرائیل جن کا اصل مسکن شام کا عالقہ تھ ۴۔۱۰٢

زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ فرعون نے ان کو غالم بنا 

لیا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، جس کی تفصیل پہلے سورہ، بقرہ میں گزر 

ت موسٰی چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری امراء نے جب حضر

علیہ السالم کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو حضرت موسٰی نے فرعون سے دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی 

اسرائیل کو آزاد کردے تاکہ یہ اپنے آبائی مسکن میں جاکر عزت اور احترام کی زندگی گزاریں 

 اور ہللا کی عبادت کریں۔

 
يٍَة فَْاِت ِّبَآ ِاْن كُ  ِدِقْْيَ    قَاَل ِاْن ُكْنَت ِجْئَت ِِبه  ٠١١ْنَت ِمَن الٰصه

اگر آپ سچے ! فرعون نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے

 ہیں

 
ِبْْيٌ    ى َعَصاُه فَِاَذا ِھَى ثُْعَباٌن مُّ  ښ٠١١فََالْقه

 پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدھا بن گیا۔

 
ٌَ يََدٗه  نََز ِظرِْيَن    وَّ    ٠١١فَِاَذا ِھَى بَْيَضاُۗء ِللنٰه

اور اپنا ہاتھ باہر نکاال سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہوگیا 

 ۔(۱)

یعنی ہللا تعاٰلی نے نے جو دو معجزے انہیں عطا فرمائے تھے، اپنے صداقت کے لئے  ۱۔۱۰۲

 انہیں پیش کر دیا۔

 
ِحٌر عَِلْْيٌ       قَاَل الَْمََلُ    َذا لَسه    ٠١١ِمْن قَْوِم ِفْرَعْوَن ِانَّ هه

قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے 

(۴) 

معجزے دیکھ کر، ایمان النے کی بجائے، فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار  ۱۔۱۰٢

 دیکر یہ کہہ دیا یہ تو 

ر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے کیونکہ حضرت بڑا ماہ 

موسٰی علیہ کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا اور اس کا عام چلن تھا، اس لئے انہوں نے 

معجزات کو بھی جادو سمجھا جس میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ خالص ہللا کی 

تاہم درباریوں کو حضرت موسٰی علیہ السالم کے بارے میں  معشیت سے ظہور میں آتے ہیں

 فرعون کو بہکانے کا موقع مل گیا۔

 
ُمُرْوَن      ْن َاْرِضُُكْ ۚ فََماَذا ًَتْ رَِجُُكْ ِمٰ ْ  ٠٠١يُّرِيُْد َاْن ُيُّ

 یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کردے سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو۔

 
ِّشِيَْن    قَالُْوٓا َارْ  ِن حه

ِٕ
   ٠٠٠ِجْه َوَاَخاُه َوَاْرِسْل ِِف الَْمَداۗى

انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج 

 دیجئے۔

 
ٍر عَِلْْيٍ     ِ ِٰ ْسه ُُ تُْوَك ِب  ٠٠١ََّيْ
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 ۔(۱)کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس الکر حاضر کردیں 

حضرت موسٰی علیہ السالم کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا، اس لئے  ۱۔۱۱۴

حضرت موسٰی علیہ السالم کی پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے 

ذریعے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ فرعون اور 

ں نے کہا اے موسٰی کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری اس کے درباریو

زمین سے نکال دے؟ پس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں الئیں گے، اس کے لئے کسی 

ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کرلیں جس کی دونوں پابندی کریں، حضرت موسٰی علیہ السالم 

سورہ )اشت کا وقت ہے اس حساب سے لوگ جمع ہوجائیں نے کہا نو روز کا دن اور چ

 (٢٢۔٢۷ٰطہ۔

 
ِلِبْْيَ     ُن الْغه َحَرُة ِفْرَعْوَن قَالُْوٓا ِانَّ لَنَا ََلَْجًرا ِاْن ُكنَّا ََنْ  ٠٠١َوَجاَۗء السَّ

اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آگئے تو ہم کو کوئی بڑا 

 ۔صلہ ملے گا

 
ِبْْيَ      ٠٠١قَاَل نََعْم َوِانَُُّكْ لَِمَن الُْمَقرَّ

 ۔(۱)فرعون نے کہا ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے 

جادوگر، چونکہ طالب دنیا تھے، دنیا کمانے کے لئے ہی شعبدہ بازی کا فن سیکھتے  ۱۔۱۱٤

کو ہماری ضرورت الحق ہوئی تھے، اس لئے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ 

ہے کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں 

نے اپنا مطالبہ اجرت، کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا، جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت 

 ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔

 
ُن الُْملِْقْْيَ    قَالُْوا يهُموْ  آ َاْن نَُّكْوَن ََنْ آ َاْن تُلِْقَي َوِامَّ ٓ ِامَّ  ٠٠١ٰه

 (۱)خواہ آپ ڈالئے اور یا ہم ہی ڈالیں ! ان ساحروں نے عرض کیا اے موٰسی

جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے دیا۔ انہیں پورا  ۱۔۱۱٢

مقابلے میں موسٰی علیہ السالم کا معجزہ جسے وہ ایک کرتب ہی  یقین تھا کہ ہمارے جادو کے

سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اگر موسٰی علیہ السالم کو پہلے اپنے کرتب دکھانے 

کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت 

 مہیا کرلیں گے۔

 
َهُبْوُِهْ َوَجاُۗءْو ِبِسْحٍر َعِظْْيٍ     قَاَل َالُْقْوا ۚ ا َاْعُْيَ النَّاِس َواْسََتْ ُرْوٓ آ َالَْقْوا َْسَ  ٠٠١فَلَمَّ

پس جب انہوں نے ڈاال تو لوگوں کی نظر بندی ( ۱)نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو ( موٰسی علیہ السالم)

 ۔(۴) کردی اور ان پر ہیبت غالب کردی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا

لیکن موسٰی علیہ السالم چونکہ ہللا کے رسول تھے اور ہللا کی تائید انہیں حاصل تھی،  ۱۔۱۱٦

اس لئے انہیں اپنے ہللا کی مدد کا یقین تھا، لہذا انہوں نے بغیر کسی خوف اور تامل کے 

عالوہ ازیں اس میں حکمت بھی ! جادوگروں سے کہا پہلے جو تم دکھانا چاہتے ہو، دکھاؤ

تی ہے کہ جادوگروں کے پیش کردہ جادو کا توڑ جب حضرت موسٰی علیہ السالم کی ہوسک

طرف سے معجزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لئے زیادہ متاثر کن ہوگا، جس سے ان 

 کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لئے ایمان النا سہل ہو جائے گا۔
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ہزار کی تعداد میں تھے۔ بظاہر یہ تعداد  ۷۰ہ جادوگر بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ ی ۴۔۱۱٦

مبالغے سے خالی نہیں، جن میں سے ہر ایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک الٹھی میدان 

میں پھینکی، جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ یہ گویا بزم خویش بہت بڑا 

 جادو تھا جو انہوں نے پیش کیا۔

 
ِفُكْوَن     َوَاْوَحْينَآ  ٓ َاْن َالِْق َعَصاَك ۚ فَِاَذا ِِهَ تَلَْقُف َما ََّيْ ٰه  ۚ ٠٠١ِاٰله ُمْو

سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ! علیہ السالم کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے)ہم نے موسٰی 

 (۱)ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا 

خیل شعبدہ بازی اور جادو تھا جو حقیقت کا مقابلہ نہیں لیکن یہ جو کچھ بھی تھا ایک ت ۱۔۱۱۷

کر سکتا تھا چنانچہ موسٰی علیہ السالم کے الٹھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہوگیا اور الٹھی نے 

 ایک خوفناک اژدھا کی شکل اختیار کرکے سب کچھ نگل لیا۔

 
 ۚ ٠٠١فََوقََع الَْحقُّ َوبََطَل َما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن    

 ق ظاہر ہوگیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔پس ح

 
ِغرِْيَن       ٠٠١ۚفَُغِلُبْوا ُهنَاِِلَ َوانَْقلَُبْوا صه

 پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے۔

 
ِديَْن     ِ َحَرُة ْسه  ښ٠١١َوُالِْقَي السَّ

 اور وہ جو ساحر تھے سجدہ میں گر گئے۔

 
لَِمْْيَ     قَالُوْٓ  َمنَّا ِبَرٰبِ الْعه    ٠١٠ا اه

 (۱)کہنے لگے ہم ایمان الئے رب العالمین پر 

جادوگر جادو کے فن اور اس کی اصل حقیقت جانتے تھے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ  ۱۔۱۴۱

 موسٰی علیہ السالم نے جو کچھ یہاں پیش کیا، جادو نہیں ہے، یہ واقع ہی ہللا کا نمائندہ ہے اور ہللا

کی مدد سے ہی اس نے یہ معجزہ پیش کیا ہے جس نے آن واحد میں ہم سب کے کرتبوں پر پانی 

پھیر دیا۔ چنانچہ انہوں نے موسٰی علیہ السالم پر ایمان النے کا اعالن کر دیا۔ اس سے یہ بات 

واضح ہوئی کہ باطل باطل ہے چاہے اس پر کتنے ہی حسین غالف چڑھا لئے جائیں اور حق 

 چاہے اس پر کتنے ہی پردے ڈال دیئے جائیں تاہم حق کا ڈنکا بج کر رہتا ہے۔حق ہے 

 
ُرْوَن       ٰه َوهه  ٠١١َرٰبِ ُمْو

 (۱)جو موسٰی اور ہارون کا بھی رب ہے 

سجدے میں گر کر انہوں نے رب العالمین پر ایمان النے اعالن دیا جس سے فرعونیوں  ۱۔۱۴۴

فرعون کو کیا گیا ہے جس کی الوہیت کے وہ قائل تھے اس کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ سجدہ 

لئے انہوں نے موسٰی علیہ السالم اور ہارون علیہ السالم کا رب کہہ کر واضح کردیا کہ یہ سجدہ 

 ہم جہانوں کے رب کو ہی کر رہے ہیں۔ لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہیں۔

 
َمنَُْتْ ِبٖه قَْبَل َاْن اه  رُِجْوا ِمِْنَآ َاْهلَهَا  ۚ فََسْوَف تَْعلَُموْ قَاَل ِفْرَعْوُن اه ْٰ َكْرتُُمْوُه ِِف الَْمِديْنَِة ِلُت َذا لََمْكٌر مَّ  ٠١١َن    َذَن لَُُكْ  ۚ ِانَّ هه
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فرعون کہنے لگا کہ تم موسٰی پر ایمان الئے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بیشک 

وا ہے اس شہر میں تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہ

 (۱)کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے 

یہ جو کچھ ہوا فرعون کے لئے بڑا حیران کن اور تعجب خیز تھا اس لئے اسے اور تو  ۱۔۱۴۲

ہو اور اس کا مقصد کچھ نہیں سوجھا، اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے 

 ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا اس کا انجام عنقریب تمہیں معلوم ہوجائے گا۔

 
ِعْْيَ     َِٰبنَُُّكْ َاَْجَ ْن ِخََلٍف ُُثَّ ََلَُصل َعنَّ َايِْديَُُكْ َوَاْرُجلَُُكْ ِمٰ قَٰطِ  ٠١١ََلُ

ر تم سب کو سولی پر میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھ

 (۱)لٹکا دونگا 

یعنی دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ پھر یہی نہیں سولی پر چڑھا کر تمہیں نشان عبرت بھی بنا  ۱۔۱۴٤

 دونگا۔

 
ِٰنَا ُمنَْقِلُبْوَن     ٓ ِاٰله َرب    ٠١١قَالُْوٓا ِاَنَّ

 (۱)اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے ( مر کر)انہوں نے جواب دیا کہ ہم 

اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو تجھے بھی اس  ۱۔۱۴٢

بات کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت والے دن ہللا تعاٰلی تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا 

اس لئے کہ ہم سب کو مر کر اس کے پاس جانا ہے اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے؟ گویا 

دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے  فرعون کے عذاب

کہ موت تو ہمیں آنی ہی آنی ہے اس سے کیا فرق پڑے گا کہ موت سولی پر بھی آئے یا کسی 

 اور طریقے سے۔

 
 ٓ َّنَا ا َجاَۗءتْنَا  َۭرب ِٰنَا لَمَّ يهِت َرب َمنَّا ِِبه ٓ َاْن اه    ٠١١َافْرِْغ عَلَْينَا َصَْبًا وَّ تََوفَّنَا ُمْسِلِمْْيَ     َوَما تَْنِقُم ِمنَّآ ِاَلَّ

اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان الئے 

اور ( ۴)جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما ( ۱)ہیں 

 (۲) ہماری جان حالت اسالم پر نکال

یعنی تیرے نزدیک ہمارا یہ عیب ہے۔ جس پر تو ہم سے ناراض ہوگیا ہے اور ہمیں سزا  ۱۔۱۴٦

دینے پر تل گیا ہے۔ درآنحالیکہ یہ سرے سے عیب ہی نہیں یہ تو خوبی ہے بہت بڑی خوبی کہ 

جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آگئی تو ہم نے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات 

دیئے اور حقیقت کو اپنا لیا۔ پھر انہوں نے اپنا روئے سخن فرعون سے پھیر کر ہللا کی  ٹھکرا

 طرف کر لیا اور اس کی بارگاہ میں دست دعا ہوگئے۔

تاکہ ہم تیرے اس دشمن کے عذاب کو برداشت کرلیں، اور حق اور ایمان پر ثابت قدم  ۴۔۱۴٦

 رہیں۔

ن سے انحراف آئے نہ کسی اور فتنے میں ہم اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایما ۲۔۱۴٦

 مبتال ہوں۔

 
ِلهََتَك   ۭقَ  ٰه َوقَْوَمٗه ِلُيْفِسُدْوا ِِف اَْلَْرِض َويََذَرَك َواه تَْحٖي ِنَساَۗءُِهْ  ۚ َوِاَنَّ فَْوقَهُمْ َوقَاَل الَْمََلُ ِمْن قَْوِم ِفْرَعْوَن َاتََذُر ُمْو ُنَقتُِٰل َابْنَاَۗءُِهْ َونَس ْ هُِرْوَن     اَل س َ قه

٠١١ 

اور ان کی قوم یوں ہی ( علیہ السالم)اور قوم فرعوں کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسٰی 

اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک ( ۱)رہنے دیں گے کہ وہ ملک فساد کرتے پھریں 
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گے اور  فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں( ۴)کیئے رہیں 

 (۲)عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ 

یہ ہر دور کے مفسدین کا شیوا رہا ہے کہ وہ ہللا والوں کو فسادی اور ان کی دعوت  ۱۔۱۴۷

 ایمان و توحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں فرعون نے بھی یہی کہا۔

میں تمہارا ( 42:۔ الزاریات78( اَنَا َربُُّكُم ااْلَْعٰلى)ھا فرعون کو بھی اگرچہ دعوٰی ربوبیت ت ۴۔۱۴۷

بڑا رب ہوں وہ کہا کرتا تھا لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے 

 لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔

کے ہمارے اس انتظام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے قتِل انبیاء کا یہ پروگرام فرعونیوں  ۲۔۱۴۷

کہنے پر بنایا گیا اس سے قبل بھی جب موسٰی علیہ السالم کی والدت نہیں ہوئی تھی موسٰی علیہ 

السالم کے بعد از والدت خاتمے کے لئے اس نے بنی اسرائیل کے نوملود بچوں کو قتل کرنا 

ر کی شروع کیا تھا، ہللا تعاٰلی نے موسٰی علیہ السالم کی والدت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبی

کہ موسٰی علیہ السالم کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کر اس کی گود میں ان کی پرورش 

ِه اْلَمْكُر َجِمْیًعا)کروائی۔   ۔(24:۔ الرعد31( فَلِلٰٰ

 
 َّ َا َمْن ي ُُ ِ     ڐ يُْوِر ْوا  ۚ ِانَّ اَْلَْرَض ّلِلٰه ِ َواْصَِبُ َتِعْيُنْوا ِِبّلٰله ٰه ِلَقْوِمِه اس ْ  ٠١١َشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖه   َۭوالَْعاِقَبُة ِللُْمتَِّقْْيَ    قَاَل ُمْو

موٰسی علیہ السالم نے اپنی قوم سے فرمایا ہللا تعاٰلی کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ 

زمین ہللا تعاٰلی کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور آخر کامیابی ان 

 ۔(۱)ہللا سے ڈرتے ہیں ہی کی ہوتی ہے جو 

جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موسٰی علیہ السالم  ۱۔۱۴۲

نے اپنی قوم کو ہللا سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی کہ اگر تم 

 صحیح رہے تو زمین کا اقتدار باآلخر 

 تمہیں ہی ملے گا

 
َتْخِلفَ  قَالُْوٓا ُاْوِذيْنَا ُُكْ َويَس ْ ِِْلَ عَُدوَّ ِتيَنَا َوِمْنْۢ بَْعِد َما ِجْئَتنَا    ۭ قَاَل َعِسه َربُُُّكْ َاْن ُّيُّ    ٠١١ُُكْ ِِف اَْلَْرِض فَيَْنُظَر َكْيَف تَْعَملُْوَن     ِمْن قَْبِل َاْن ًَتْ

سے قبل  قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری

نے فرمایا کہ بہت جلد ( علیہ السالم)موسٰی ( ۴)اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی ( ۱)بھی 

ہللا تمہارے دشمن کو ہالک کرے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا 

 ۔(۲)پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا 

علیہ السالم سے قبل ان پر ہوتے  یہ اشارہ ہے ان مظالم کی طرف جو والدت موسیٰ  ۱۔۱۴٢

 رہے۔

جادوگروں کے واقعہ کے بعد ظلم و ستم کا یہ نیا دور جو موسٰی علیہ السالم کے آنے  ۴۔۱۴٢

 کے بعد شروع ہوا۔

حضرت موسٰی علیہ السالم نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں بہت جلد ہللا تمہارے دشمن کو  ۲۔۱۴٢

عطا فرمائے گا پھر تمہاری آزمائش کا نیا دور شروع ہالک کردے گا، زمین میں تمہیں اقتدار 

ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام واکرام کی بارش کرکے 

 اور اختیار اور اقتدار سے بہرہ مند کرکے تمہیں آزمایا جائے گا۔

 
نَ  ِنْْيَ َونَْق ٍُّ ٰمِ َل ِفْرَعْوَن ِِبلس ِٰ كَُّرْوَن     َولََقْد َاَخْذََنٓ اه ِت لََعلَّهُْم يَذَّ  ٠١١الثََّمره

ہم نے فرعون والوں کو مبتال کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ 

 ۔(۱)نصیحت قبول کریں 
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آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے۔ اور سنین سے قحط سالی۔ یعنی بارش کے  ۱۔۱۲۰

ہ لگ جانے سے پیداوار میں کمی۔ مقصد آزمائش سے یہ تھا فقدان اور درختوں میں کیڑے وغیر

 کہ اس ظلم اور استکبار سے باز آجائیں جس میں وہ مبتال تھے۔

 
عَ  ٰه َوَمْن مَّ ْوا ِبُمْو ُ ْيَّ َّطَّ ِٰئٌَة ي ِذٖه    ۚ َوِاْن تُِصُْبُْم َسي نَُة قَالُْوا لَنَا هه ََّما فَِاَذا َجاَۗءَْتُُم الَْحس َ ُِهْ ََل يَْعلَُمْوَن    ٗه  َۭاََلٓ ِان ِ َولهِكنَّ اَْكََثَ ُِهْ ِعْنَد اّلٰله ُ

ِٕ
ِٕى ۗ  ٠١٠طه

سو جب خوشحالی آجاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لئے ہونا ہی تھا اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش 

یاد رکھو ان کی نحوست ( ۱)موسٰی علیہ السالم اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتالتے )آتی تو 

 لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔( ۴)ی کے پاس ہے ہللا تعالٰ 

سے اس کے ( برائی)سے مراد غلے اور پھلوں کی فروانی َسیِّئَةٌ ( بھالئی)َحَسنَةُ  ۱۔۱۲۱

برعکس اور قحط سالی اور پیداوار میں کمی۔ بھالئی کا سارا کریڈٹ خود لے لیتے کہ یہ ہماری 

اور اس پر ایمان النے والوں ( علیہ السالم)وسٰی محنت کا ثمر ہے اور بدحالی کا سبب حضرت م

 کو قرار دیتے کہ یہ تم لوگوں کی نحوست کے اثرات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں۔

طَائُِر کی معنی اڑنے واال یعنی پرندہ ۔ چونکہ پرندے کے بائیں یا دائیں اڑنے سے وہ  ۴۔۱۲۱

لق فال کے لیے بھی استعمال ہونے لوگ نیک فالی یا بدفالی لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ لفظ مط

لگ گیا اور اسی معنی میں ہے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا خیر یا شر، جو خوش حالی یا قحط سالی کی 

وجہ سے انہیں پہنچتا ہے اس کے اسباب ہللا تعاٰلی کی طرف سے ہیں موسٰی علیہ السالم اور ان 

ِ ۘ  ااََلٓ اِنََّما طٰ ۘ  ) کے پیروکاروں اس کا سبب نہیں۔  کا مطلب ہوگا ( 313:۔ االعراف7( ٕىُِرھُْم ِعْنَد ہللٰاٰ

کہ ان کی بد شگونی کا سبب ہللا کے علم میں ہے اور وہ ان کا کفر و انکار ہے نہ کہ کچھ اور۔ یا 

 ہللا کی طرف سے ہے اور اس کی وجہ ان کا کفر ہے۔

 
ِٰتَْسَحَرََن ِّبَ  يٍَة ل ِتنَا ِبٖه ِمْن اه ُن َِلَ ِبُمْؤِمِنْْيَ   َوقَالُْوا َمهَْما ًَتْ  ٠١١ا    فََما ََنْ

اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے الؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چالؤ جب 

 (۱)بھی تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے 

یہ کفر و جحود کا ظہار ہے جس میں وہ مبتال تھے اور معجزت و آیات اٰلہی کو اب بھی  ۱۔۱۲۴

 باور کرتے یا کراتے۔وہ جادوگری 

 
وْ  َتْكََبُ لهٍت  فَاس ْ َفصَّ يهٍت مُّ َم اه ٌَ َوالَّ َفاِد َل َوالضَّ ْوفَاَن َوالَْجَراَد َوالُْقمَّ ُم الطُّ ْجرِِمْْيَ   فََاْرَسلْنَا عَلَْْيِ  ٠١١ا َوََكنُْواقَْوًما مُّ

کہ یہ سب کھلے  پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹِڈیاں گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون،

 سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔( ۱)کھلے معجزے تھے 

طوفان سے سیالب یا کثرت بارش، جس میں ہرچیز غرق ہوگئی، یا کثرت اموات، جس  ۱۔۱۲۲

سے ہر گھر میں ماتم برپا ہوگیا، ٹڈی دل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لئے مشہور ہے یہ 

ے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کر چٹ کر جاتیں، جو پانی جوہڑوں، چھپڑوں ٹڈیاں ان ک

میں ہوتا ہے، یہ مینڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں۔ غلوں میں غرض ہر جگہ اور ہر 

( خون)طرف مینڈک ہی مینڈک ہوگئے جس سے ان کا کھانا پینا، سونا آرام کرنا حرام ہوگیا۔ دم 

بن جانا یوں پانی پینا ان کے لئے ناممکن ہوگیا، بعض نے خون سے مراد سے مراد پانی کا خون 

نکسیر کی بیماری لی ہے۔ یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہوگیا، یہ کھلے کھلے اور 

 جدا جدا معجزے تھے جو وقفے وقفے سے ان پر آئے۔

 
ٌُ لَنَا ُم الٰرِْجُز قَالُْوا يهُمْوَٰس اْد ا َوقََع عَلَْْيِ اۗ  َولَمَّ ٓ ِا ْْسَ ِسلَنَّ َمَعَك بَِنْ ْ َُ َ ْن َكَشْفَت َعنَّا الٰرِْجَز لَُنْؤِمَُنَّ َِلَ َول

ِٕ
ََّك ِبَما َعهَِد ِعْنَدَك ۚ لَى  ۚ ٠١١ِءيَْل   َرب
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اور جب کوئی عذاب ان پر واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسٰی ہمارے لئے رب سے اس بات 

عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا جس کا اس نے آپ سے ! کی دعا کر دیجئے

رہا )دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی 

 آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔( کر کے

 
 َاَجٍل ُِهْ بهِلُغْوُه ِاَذا ُِهْ يَْنُكثُْوَن    

ٓ ا َكَشْفنَا َعِْنُُم الٰرِْجَز ِاله  ٠١١فَلَمَّ

پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے، تو وہ فوراً 

 ۔(۱)عہد شکنی کرنے لگتے 

یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آکر موسٰی علیہ السالم کے پاس آتے تو ان کی دعا  ۱۔۱۲٢

پھر دوسرا عذاب  سے ٹل جاتا تو ایمان النے کی بجائے پھر اس کفر اور شرک پر جمے رہتے

آجاتا پھر اسی طرح کرتے یوں کچھ کچھ وقفوں سے پانچ عذاب ان پر آئے لیکن ان کے دلوں 

میں جو فرعونیت اور دماغوں میں جو تکبر تھا وہ حق کی راہ میں ان کے لئے زنجیر پا بنا رہا 

 اتنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔

 
ِفِلْْيَ     فَ  يهِتنَا َوََكنُْوا َعِْنَا غه بُْوا ِِبه ُْم َكذَّ ُْم ِِف الَْْيِٰ ِِبَِنَّ  ٠١١انَْتَقْمنَا ِمِْنُْم فََاْغَرْقِنه

پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریاؤں میں غرق کر دیا اور اس سب سے کہ وہ ہماری 

 ۔(۱)تھے آیتوں کو جھٹالتے تھے اور ان سے بالکل غفلت کرتے 

اتنی بڑی نشانیوں کے باوجود وہ ایمان نہ النے کے لئے اور خواب غفلت سے بیدار  ۱۔۱۲٦

ہونے کے لئے تیار نہیں ہوئے باآلخر انہیں دریا میں غرق کر دیا، جس کی تفصیل قرآن مجید 

 کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔

 
َتْضعَ  يَْن ََكنُْوا يُس ْ ِ ّنه عَٰله بَِنْٓ َوَاْوَرثْنَا الَْقْوَم اَّلَّ َِٰك الُْحس ْ َمُت َرب ْت َُكِ َِّّتْ بهَرْكنَا ِفْْيَا    ۭ َوتَمَّ ْرََن  ُفْوَن َمَشاِرَق اَْلَْرِض َوَمَغاِرَّبَا ال ْوا   َۭوَدمَّ اِۗءيَْل ڏ ِبَما َصََبُ ِاْْسَ

 ٠١١َما ََكَن يَْصنَُع ِفْرَعْوُن َوقَْوُمٗه َوَما ََكنُْوا يَْعرُِشْوَن   

اس سرزمین کے پورب ( ۱)م نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کئے جاتے تھے اور ہ

پچھم کا مالک بنادیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے 

اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ( ۴)حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوگیا 

کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم ساختہ پرداختہ کارخانوں 

 ۔(۲)برہم کر دیا 

یعنی بنی اسرائیل کو جن کو فرعون نے غالم بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھا تھا،  ۱۔۱۲۷

اس بنا پر وہ فی الواقع مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے کیونکہ مغلوب اور غالم تھے۔ 

 ے چاہا تو اسی مغلوب اور غالم قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ لیکن جب ہللا ن

زمین سے مراد شام کا عالقہ فلسطین ہے جہاں ہللا تعاٰلی نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو ( ۴)

غلبہ عطا فرمایا شام میں بنی اسرائیل حضرت موسٰی علیہ السالم و ہارون علیہ السالم کی وفات 

یوشع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے کے بعد اس وقت گئے جب 

راستہ ہموار کردیا۔ اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھیں یعنی شام کے عالقے میں۔ جو 

بکثرت انبیاء کامسکن ومدفن رہا اور ظاہری شادابی وخوش حالی میں بھی ممتاز ہے۔ یعنی 

زمین ماال مال رہی ہے۔ مشارق مشرق کی جمع ظاہری وباطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ 

اور مغارب مغرب کی جمع ہے۔ حاالنکہ مشرق اور مغرب ایک ایک ہی ہیں۔ جمع سے مراد اس 

 ارض بابرکت کے مشرقی اور مغربی حصے ہیں یعنی جہات مشرق ومغرب۔



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 358 

یہ وہ وعدہ بھی ہے جو اس سے قبل حضرت موسٰی علیہ السالم کی زبانی آیت نبر  ۴۔۱۲۷

 میں فرمایا گیا ہے اور سورة قصص میں بھی  ۱۴۲،۱۴٢

( جو وہ بلند کرتے تھے)مصنوعات سے مراد کارخانے، عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں  ۲۔۱۲۷

اس سے مراد اونچی اونچی عمارتیں بھی ہوسکتی ہیں، ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کر دیا 

 اور ان کے باغات بھی۔

 
َوْزََن ِببَِنْٓ  َّنَآ اِ  َوجه َّهُْم ۚ قَالُْوا يهُمْوَٰس اْجَعْل ل  َاْصنَاٍم ل

ٓ َّْعُكُفْوَن عَٰله اِۗءيَْل الَْبْحَر فََاتَْوا عَٰله قَْوٍم ي ـهَلُْوَن   ِاْْسَ ِلهٌَة  ۭقَاَل ِانَُُّكْ قَْوٌم َّتْ  ٠١١لهـهًا مََكَ لَهُْم اه

لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے  اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پس ان

ہمارے لئے بھی ایک معبود ایسا ہی ! چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ 

جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ! مقرر کر دیجئے

 (۱)ہے۔ 

 نے انہیں فرعون جیسے دشمن سے اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس ہللا ۱۔۱۲۲

نہ صرف نجات دی، بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا 

اور معجزانہ طر یقہ سے دریا عبور کروا دیا۔ وہ دریا پار کرتے ہی اس ہللا کو بھول کر پتھر 

کل کے تھے جو کے خود تراشیدہ معبود تالش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بت گائے کی ش

 پتھر کی بنی ہوئی تھیں۔

 
ا ََكنُْوا يَْعَملُْوَن     ا ُِهْ ِفْيِه َوبهِطٌل مَّ ٌ مَّ ُٓؤََلِۗء ُمتََبَّ  ٠١١ِانَّ هه

 ۔(۱)یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بےبنیاد ہے 

بھی دھوکے میں ڈال دیا، ان کا مقدر یعنی مورتیوں کے پجاری جن کے حال نے تمہیں  ۱۔۱۲٢

 تباہی اور ان کا یہ فعل باطل اور خسارے کا باعث ہے۔

 
لَِمْْيَ     لَُُكْ عََٰل الْعه ُهَو فَضَّ ِ َابِْغْيُُكْ ِالههًا وَّ  ٠١١قَاَل َاغَْْيَ اّلٰله

ے تم کو تمام فرمایا کیا ہللا تعاٰلی کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کردوں؟ حاالنکہ اس ن

 (۱)جہان والوں پر فوقیت دی ہے 

کیا جس ہللا نے تم پر اتنے احسانات اور تمہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی، اسے  ۱۔۱٤۰

چھوڑ کر میں تمہارے لئے پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تالش کروں، یعنی یہ ناشکری 

میں ہللا تعاٰلی کے مزید احسا نات کا  اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگلی آیات

 تذکرہ ہے۔

 
َتْحُيوْ  ِل ِفْرَعْوَن يَُسْوُمْونَُُكْ ُسْوَۗء الَْعَذاِب ۚ يَُقتِٰلُْوَن َابْنَاَۗءُُكْ َو يَس ْ ْن اه ُُكْ ِمٰ ْينه ُُِٰكْ َعِظْْيٌ     َوِاْذ َاَْنَ ب ْن رَّ ِلُُكْ بَََلٌۗء ٰمِ    ٠١٠َن نَِساَۗءُُكْ  َۭوِِفْ ذه

وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچالیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں  اور

پہنچاتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے 

 (۱)تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی 

ا ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے اور سورہ ابراہیم میں بھی یہ وہی آزمائشیں ہیں جن ک ۱۔۱٤۱

 آئے گا۔

 
ِٰٖهٓ َاْربَِعْْيَ لَْيََلً   ۚ َوقَالَ  َا ِبَعّْشٍ فَََتَّ ِمْيَقاُت َرب َاتَْمْمِنه ٰه ثَلهِثْْيَ لَْيََلً وَّ عَْدََن ُمْو ُرْوَن اْخلُْفِنْ ِِفْ قَْوِمْي َوَاْصِلحْ َووه ٰه َِلَِخْيِه هه َِّبْع َسِبْيَل الُْمْفِسِدْيَن      ُمْو َوََل تَت

٠١١ 
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سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور دس رات مزید سے ان تیس ( علیہ السالم)اور ہم نے موسٰی 

اور موسٰی ( ۱)راتوں کو پورا کیا۔ سو ان کے پروردگار کا وقت پورے چالیس رات کا ہوگیا 

سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور ( سالمعلیہ ال)نے اپنے بھائی ہارون ( علیہ السالم)

 (۴)اصالح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا 

فرعون اس کے لشکر کے غرق کے بعد ضرورت الحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت  ۱۔۱٤۴

سٰی علیہ السالم و رہنمائی کے لئے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ ہللا تعاٰلی نے حضرت مو

کو تیس راتوں کے لئے کوہ طور پر بالیا، جس میں دس راتوں کا اضافہ کرکے اسے چالیس کر 

دیا گیا۔ حضرت موسٰی علیہ السالم نے جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السالم کو جو ان کے 

و اصالح کا بھائی، بھی تھے اور نبی بھی، اپنا جانشین مقر کر دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت 

 کام کرتے رہیں اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بچائیں۔ اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔

حضرت ہارون علیہ السالم خود نبی تھے اور اصالح کا کام ان کے فرائض منصبی میں  ۴۔۱٤۴

 شامل تھا، حضرت موسٰی علیہ السالم نے انہیں محض تذکرہ تنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں کیں،

 میقات سے یہاں مراد وقت معین ہے۔

 
ىِنْ  ٓ َانُْظْر ِالَْيَك    ۭقَاَل لَْن تَره ُّٗه    قَاَل َرٰبِ َاِرِِنْ ٰه ِلِمْيَقاِتنَا َوَُكََّمٗه َرب ا َجاَۗء ُمْو ا ّتََ َولَمَّ ىِنْ ۚ فَلَمَّ ٰٰله  َولهِكِن انُْظْر ِاَٰل الَْجَبِل فَِاِن اْسـتـَـَقرَّ َمََكنَٗه فََسْوَف تَره

نََك تُبُْت ِالَْيَك َوَاََن اَ  ْبحه آ َافَاَق قَاَل س ُ ٰه َصِعقًا   ۚ فَلَمَّ َخرَّ ُمْو ُّٗه ِللَْجَبِل َجَعَِلٗ َدَكًّ وَّ ُل الُْمْؤِمِنْْيَ   َرب  ٠١١وَّ

اور جب موسٰی علیہ السالم ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض 

ے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں ایک نظر تم کو دیکھ لوں کیا کہ اے میر

لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو وہ ( ۱)ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے 

اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر 

بےہوش ہو کر گر ( علیہ السالم)اس کے پرخچے اڑا دیئے اور موسٰی  تجلی فرمائی تو تجلی نے

پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بیشک آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کی جناب ( ۴)پڑے 

 (۲)میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان النے واال ہوں 

نے ان سے براہ راست گفتگو کی تو جب موسٰی علیہ السالم طور پر گئے اور وہاں ہللا  ۱۔۱٤۲

حضرت موسٰی علیہ السالم کے دل میں ہللا کو دیکھنے کے شوق کا اظہار َر ِب اَِرنِْی کہہ کر 

کیا۔ جس کے جواب میں ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ لَْن تَٰرنِْی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا اس 

( ہمیشہ کی نفی)ہا کہ لَْن نَْفُی نَاْبِْیٍد سے استدالل کرتے ہوئے مسلمانوں کے کے ایک فرقہ نے ک

کے لئے آتا ہے۔ اس لئے ہللا کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔ لیکن فرقہ کا یہ 

مسلک صحیح احادیث کے خالف ہے۔ متواتر صحیح اور قوی روایات سے ثابت ہے کہ قیامت 

دیدار اٰلہی سے مشرف ہونگے، تمام  والے دن اہل ایمان ہللا کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی

اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اس روایت کا تعلق صرف دنیا سے ہے، دنیا میں کوئی انسانی آنکھ 

ہللا کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں ہللا تعاٰلی ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما 

 دے گا کہ وہ ہللا کے جلوے کو برداشت کر سکے۔

یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کرسکا اور موسٰی علیہ السالم بےہوش ہو  ۴۔۱٤۲

یہ بےہوشی امام )کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بےہوش ہونگے، 

ابن کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہوگی جب ہللا تعاٰلی فیصلے کرنے کے لئے نزول 

ہوش میں آنے ( نبی صلی ہللا علیہ وسلم)اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ( اجالل فرمائے گا

والوں میں سب سے پہال شخص ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ موسٰی علیہ السالم عرش کا پایہ 

تھامے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی 

 ( صحیح بخاری)محشر کی بےہوشی سے مستثٰنی رکھا گیا۔ بےہوشی کے بدلے میں میدان 
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تیری عظمت و جاللت کا اور اس بات کا کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، دنیا میں تیرے  ۲۔۱٤۲

 دیدار کا متحمل 

 نہیں ہو سکتا۔

 
 ٓ ِمْي  ڮ فَُخْذ َما لهِّتْ َوِبلَُكَ ٓ ِاّٰنِ اْصَطَفْيُتَك عََٰل النَّاِس ِبرِسه ٰه ِكرِْيَن    قَاَل يهُمْو َن الٰشه تَيُْتَك َوُكْن ِمٰ  ٠١١اه

میں نے پیغمبری اور اپنی ہمکالمی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے ! ارشاد ہوا اے موسیٰ 

 ۔(۱)تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو 

الم کو مشرف کیا گیا۔ یہ ہم کالمی کا دوسرا موقع تھا جس سے حضرت موسٰی علیہ الس ۱۔۱٤٤

اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو ہللا نے ہم کالمی سے نوازا تھا اور پیغمبری عطا 

 فرمائی تھی۔

 
ْامُ  ٍة وَّ ٍء  ۚ فَُخْذَها ِبُقوَّ ِٰ ََشْ ُُ ِٰ تَْفِصْيًَل ل ْوِعَظًة وَّ ٍء مَّ ُخذُ َوَكَتبْنَا ََلٗ ِِف اَْلَلَْواِِ ِمْن ُكِٰ ََشْ ِسِقْْيَ   ْر قَْوَمَك ََّيْ ِِنَا   ۭ َسُاوِرْيُُكْ َداَر الْفه  ٠١١ْوا ِِبَْحس َ

تم ان ( ۱)اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہرچیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی 

کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل 

 ۔(۲)کو ان بےحکموں کا مقام دکھالتا ہوں  اب بہت جلد تم لوگوں( ۴)کریں 

گویا تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لئے دینی احکام،  ۱۔۱٤٢

 امر و نہی تر غیب و ترتیب کی پوری تفصیل تھی۔

 یعنی رخصتوں کی ہی تالش میں نہ رہیں جیسا کہ سہولت پسندوں کا حال ہوتا ہے۔ ۴۔۱٤٢

سے مراد تو انجام یہی ہالکت ہے یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر ( دار)مقام  ۲۔۱٤٢

تمہیں حکمرانی عطا کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے۔ جس پر اس وقت عمالقہ کی 

 (ابن کثیر)حکمرانی تھی۔ جو ہللا کے نافرمان تھے۔ 

 
ْوَن ِِف اَْلَرْ  ُ ْيَن يََتَكَبَّ ِ يهِّتَ اَّلَّ ْشِد ََل يَتَّخِ َسَاِْصُِف َعْن اه يٍَة َلَّ يُْؤِمنُْوا ِّبَا   ۚ َوِاْن يََّرْوا َسِبْيَل الرُّ ُذْوُه َسِبْيًَل   ۚ َوِاْن يََّرْوا ِض ِبغَْْيِ الَْحٰقِ  ۭ َوِاْن يََّرْوا ُكَّ اه

يهِتنَا َوَكَ  بُْوا ِِبه ُْم َكذَّ ِِلَ ِِبَِنَّ ِفِلْْيَ    َسِبْيَل الْغَٰيِ يَتَِّخُذْوُه َسِبْيًَل   ۭذه  ٠١١نُْوا َعِْنَا غه

میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا 

اور اگر ( ۱)ان کو کوئی حق نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ الئیں 

ائیں اور اگر گمراہی کا راستے دیکھ لیں تو اس ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بن

یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹالیا اور ان سے ( ۴)کو اپنا طریقہ بنالیں 

 ۔(۲)غافل رہے 

تکبر کا مطلب ہے ہللا کی آیات و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور  ۱۔۱٤٦

ر انسان کے لئے زیبا نہیں دیتا، کیونکہ ہللا خالق ہے اور وہ اس لوگوں کو حقیر گرداننا۔ یہ تکب

کی مخلوق۔ مخلوق ہو کر، خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایات سے اعراض و غفلت 

کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اس لئے ہللا تعاٰلی کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اس اَیت میں تکبر 

کہ ہللا تعاٰلی انہیں اَیات الہی سے دور ہی رکھتا ہے اور پھر وہ اتنے دور کا نتیجہ بتالیا گیا ہے۔ 

ہوجاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف النے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسا 

جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہوگئ وہ ایمان نہیں الئیں گے ( ترجمہ)کہ دوسرے مقام پر فرمایا 

 ر طرح کی نشانی آجاوے حتی کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔چاہے ان کے پاس ہ

اس میں احکام اٰلہی سے اعراض کرنے والوں کی ایک عادت یا نفسیات کا بیان ہے کہ  ۴۔۱٤٦

ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نہیں مانتے، البتہ گمراہی کی کوئی چیز 

عمل بنا لیتے ہیں قرآن کریم کی بیان کردہ اس  دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اپنا لیتے اور راہ
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حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں حٰتی کہ 

مسلمان معاشروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی انسان لپک 

 لپک کر اختیار کر رہا ہے۔

سبب بتالیا جا رہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے  یہ اس بات کا ۲۔۱٤٦

مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ سبب ہے آیات اٰلہی کی تکذیب اور ان سے 

 غفلت اور اعراض کا۔ یہ ہر معاشرے میں عام ہے۔

 
ِخَرِة  يهتِنَا َوِلَقاِۗء اَْله بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ ِ َزْوَن ِاَلَّ َما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن    َواَّلَّ الُهُْم ۭ َهْل َُيْ    ٠١١َحِبَطْت َاُْعَ

اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹالیا ان کے سب کام 

 ۔(۱)غارت گئے۔ ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے 

ور احکام کا انکار کرنے والوں کا انجام بتالیا گیا ہے کہ اس میں آیات اٰلہی کی تکذیب ا ۱۔۱٤۷

چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں ظلم و باطل ہے۔ اس لئے ان کا نامہ اعمال میں 

شر ہی شر ہوگا جس کی کوئی قیمت ہللا کے ہاں نہ ہوگی۔ اور اس شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور 

 دیا جائے گا۔

 
َذ قَْوُم ُموْ  َ ُمهُْم َوََل َُّيِْدُّيِْ َواَّتَّ َّٗه ََل يَُُكِٰ ٗ ُخَواٌر  ۭ َالَْم يََرْوا َان ًَل َجَسًدا َلَّ ْم ِْعْ ِ ِلِمْْيَ    ٰه ِمْنْۢ بَْعِدٖه ِمْن ُحِلْٰيِ ُذْوُه َوََكنُْوا ظه َ  ٠١١ْم َسِبْيًَل    ۘ ِاَّتَّ

معبود ٹھہرا لیا جو اور موسٰی علیہ السالم کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا 

کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا 

تھا اور نہ کوئی راہ بتالتا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا 

(۱) 

ر گئے تو پیچھے سے سامری موسٰی علیہ السالم جب چالیس راتوں کے لئے کوہ طور پ ۱۔۱٤۲

نامی شخص نے سونے کے زیورات اکھٹے کرکے ایک بچھڑا تیار کیا جس میں اس نے 

جبرائیل علیہ السالم کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی، جو اس نے سنبھال کر 

رکھی تھی شامل کردی، جس میں ہللا نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی جس کی وجہ سے بچھڑا 

گو واضح کالم کرنے اور راہنمائی کرنے سے عاجز تھا جیسا )بیل کی آواز نکالتا تھا کچھ کچھ 

کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں، اسمیں اختالف ہے کہ فی الواقع گوشت پوست کا بچھڑا 

بن گیا تھا، یا تھا وہ سونے کا ہی، لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے، بیل 

اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا ( ابن کثیر)اس میں سے نکلتی۔ کی سی آواز 

کہ تمہارا معبود تو یہ ہے، موسٰی علیہ السالم بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تالش میں کوہ 

 طور پر گئے ہیں۔

 
ُْم قَْد َضلُّْوا    قَالُْوا ْم َوَرَاْوا َاِنَّ ٓ َايِْدُّْيِ ا ُسِقطَ ِِفْ ِْيَن      َولَمَّ ِِ ٰه ُّنَا َويَْغِفْر لَنَا لَنَُكْونَنَّ ِمَن الْ نَا َرب َّْم يَْرَْحْ ْن ل
ِٕ
 ٠١١لَى

اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ ( ۱)اور جب نادم ہوئے 

ہوجائیں  اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تم ہم بالکل گئے گزرے

 گے۔

سقط فی أیدھم۔ محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونا ہیں۔ یہ ندامت موسٰی علیہ السالم کی  ۱۔۱٤٢

واپسی کے بعد ہوئی، جب انہوں نے آکر اس پر لعنت مالمت کی۔ جیسا کہ سورة ٰطہ ٰمیں ہے۔ 

 (القدیر فتح)یہاں اسے مقدم اس لئے کر دیا گیا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہو جائے۔ 
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لَُْتْ  ٓ ِاٰله قَْوِمٖه غَْضَباَن َاِسًفا     قَاَل ِبئَْسَما َخلَْفُتُمْوِِنْ ِمْنْۢ بَْعِدْي  ۚ َاَْعِ ٰه ا َرَجَع ُمْو ٗهٓ ِالَْيِه  ۭ قَاَل اْبَن ُامَّ  َولَمَّ رُّ َِ َوَاَخَذ ِبَرْاِس َاِخْيِه ََيُ ُُِٰكْ ۚ َوَالَْقى اَْلَلَْوا َاْمَر َرب

َعلِْنْ َمَع الَْقْوِم الٰظه ِانَّ الْقَ  َتْضَعُفْوِِنْ َوََكُدْوا يَْقُتلُْونَِنْ ڮ فَََل تُْشِمْت ِِبَ اَْلَْعَداَۗء َوََل َّتْ  ٠١١ِلِمْْيَ    ْوَم اس ْ

اور جب موسٰی علیہ السالم اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو 

ری جانشینی کی؟ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی ب

اور اپنے بھائی کا سر پکڑ ( ۱)نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں 

ان ( ۴)کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السالم نے کہا کہ اے میرے ماں جائے 

تو تم مجھ پر ( ۲)مجھ کو قتل کر ڈالیں  لوگوں نے مجھ کو بےحقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ

 ۔(٢)اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو ( ٤)دشمنوں کو مت ہنساؤ 

جب حضرت موسٰی علیہ السالم نے آکر دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت میں لگے ہوئے  ۱۔۱٢۰

ھے، ایسے ہیں تو سخت غضبناک ہوئے اور جلدی میں تختیاں بھی جو کوہ طور سے الئے ت

طور پر رکھیں کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ انہوں نے نیچے پھینک دی ہیں جسے قرآن 

سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم اگر پھینک بھی دی ہوں تو اس میں سوء بے ادبی نہیں " ڈال دیں " نے 

 کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا بلکہ دینی غیرت و اہمیت میں بےخود ہو کر

 غیر اختیاری طور پر ان سے یہ فعل سر زد ہوا۔

حضرت ہارون علیہ السالم و موسٰی علیہ السالم آپس میں سگے بھائی تھے، لیکن یہاں  ۴۔۱٢۰

 اس لئے کہا کہ اس لفظ میں پیار اور نرمی کا پہلو زیادہ ہے۔' حضرت ہارون نے ماں جائے 

جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک  حضرت ہارون علیہ السالم نے اپنا عذر پیش کیا ۲۔۱٢۰

جیسے جرم عظیم سے روکنے میں ناکام رہے۔ ایک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائیل کا 

عناد اور سرکشی کہ انہیں قتل تک کر دینے پر آمادہ ہوگئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے 

 لئے خاموش ہونا پڑا، جس کی اجازت ایسے موقعوں پر ہللا نے دی ہے۔

میری ہی سرزنش کرنے سے دشمن خوش ہونگے، جب کہ یہ موقع تو دشمنوں کی  ٤۔۱٢۰

 سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بچانے کا ہے۔

اور ویسے بھی عقیدہ و عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شمار کیا جاسکتا ہے،  ٢۔۱٢۰

صرف خاموش رہا میں نے نہ شرک کا ارتکاب کیا، نہ اس کی اجازت دی، نہ اس پر خوش ہوا، 

( مشرکوں)اور اس کے لئے بھی میرے پاس معقول عذر موجود ہے، پھر میرا شمار ظالموں 

کے ساتھ کس طرح ہوسکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موسٰی علیہ السالم نے اپنے بھائی ہارون علیہ 

 السالم کے لئے مغفرت و رحمت کی دعا مانگی۔

 
ْْيَ     قَاَل َرٰبِ اْغِفْر ِلْ َوَِلَِِخْ َوَادْ  ِْحِ    ٠١٠ِخلْنَا ِِفْ َرْْحَتَِك ڮ َوَانَْت َاْرَحُم الٰره

میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی ! نے کہا کہ اے میرے رب( علیہ السالم)موٰسی 

اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم 

 کرنے واال ہے۔

 
 ِ ِِلَ ََنْزِي الْمُ ِانَّ اَّلَّ نَْيا  َوَكذه وِة الُّ ٌ ِِف الَْحيه ْم َوِذةَّ ِ ّٰبِ ْن رَّ َُذوا الِْعْجَل َسيَنَالُهُْم غََضٌب ِمٰ  ٠١١ْفََتِْيَن    ْيَن اَّتَّ

بیشک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب 

اور ہم جھوٹی تہمت لگانے والوں کو ایسی سزا ( ۱)اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی 

 ۔(۴)دیا کرتے ہیں 

ہللا کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لئے قتل ضروری قرار پایا۔ اور اس سے قبل جب تک  ۱۔۱٢۴

 جیتے رہے، ذلت اور رسوائی کے مستحق قرار پائے۔
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کرتا ہے، اس کو ( ہتانب)اور یہ سزا ان ہی کے لئے خاص نہیں ہے، جو بھی ہللا پر افترا  ۴۔۱٢۴

 ہم یہی سزا دیتے ہیں۔

 
ََّك ِمْنْۢ بَْعِدَها لََغُفْوٌر رَّ  َمنُْوٓا  ۡ ِانَّ َرب ِت ُُثَّ ًَتبُْوا ِمْنْۢ بَْعِدَها َواه اه يِٰ لُوا الس َّ ْيَن َُعِ ِ  ٠١١ِحْْيٌ     َواَّلَّ

لے آئیں تو اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کئے اور پھر ان کے بعد توبہ کرلیں اور ایمان 

 (۱)تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے واال، رحمت کرنے واال ہے 

جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لئے ہللا تعاٰلی غفور رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر  ۱۔۱٢۲

 گناہ معاف ہوجاتا ہے بشرطیکہ خالص توبہ ہو۔

 
ْوَٰس الَْغَضُب َاَخذَ  ا َسَكَت َعْن مُّ ْم يَْرَهُبْوَن    َولَمَّ ِ ْيَن ُِهْ ِلَرّٰبِ ِ َِّٰلَّ ٌة ل َرْْحَ َِتَا ُهًدى وَّ َٰ َِ    ښ َوِِفْ نُْس  ٠١١اَْلَلَْوا

اور جب موسٰی علیہ السالم کا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں 

 ۔(۴)ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی ( ۱)

یہاں نسخہ سے مراد یا تو وہ اصل الواح ہیں جن پر تورات لکھی گئی تھی یا اس سے  ۱۔۱٢٤

مراد وہ دوسرا نسخہ ہے جو تختیوں کو زور سے پھنکنے کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے بعد اس 

سے نقل کر کے تیار کیا گیا تھا تاہم بات پہلی ہی لگتی ہے۔ کیونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ 

علیہ السالم نے ان تختیوں کو اٹھا لیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تختیاں ٹوٹی  حضرت موسیٰ 

 ہے جو ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے۔' مضامین ' نہیں تھیں۔ بہرحال اس کا مرادی مفہوم 

تورات کو بھی قرآن کریم کی طرح، انہیں لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا  ۴۔۱٢٤

نے والے ہیں، کیونکہ اصل فائدہ آسمانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہے، جو ہللا سے ڈر

ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے، آنکھوں کو حق کے 

 دیکھنے سے بند کئے ہوئے ہوتے ہیں، اس چشمہ فیض سے وہ بالعموم محروم ہی رہتے ہیں۔

 
ْبِعْْيَ رَ  ٰه قَْوَمٗه س َ َي  َۭواْختَاَر ُمْو ْن قَْبُل َوِاَّيَّ ْجَفُة قَاَل َرٰبِ لَْو ِشئَْت َاْهلَْكََتُْم ِمٰ آ َاَخَذَْتُُم الرَّ َفهَاُۗء ِمنَّا   ۚ ِاْن ِِهَ ُجًَل ِلِٰمْيَقاِتنَا   ۚ فَلَمَّ ِلُكنَا ِبَما فََعَل السُّ َاَُتْ

ِفرِْيَن   ِاَلَّ ِفْتنَُتَك ۭ تُِضلُّ ِّبَا َمْن تََشاُۗء َوََتِْدْي َمْن تَشَ  نَا َوَانَْت َخْْيُ الْغه  ٠١١اُۗء  َانَْت َوِليُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَْحْ

نے ستر آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لئے منتخب ( علیہ السالم)اور موسٰی 

عرض کرنے لگے کہ اے ( علیہ السالم)تو موسٰی ( ۱)کئے، سو جب ان کو زلزلہ نے آپکڑا 

وردگار اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہالک کر دیتا، میرے پر

کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہالک کردے گا؟ یہ واقعہ محض تیری 

طرف سے امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو 

ھے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو چاہے ہدایت پر قائم رک

 ۔(۴)سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے 

ان ستر آدمیوں کی تفصیل اگلے حاشیے میں آرہی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت  ۱۔۱٢٢

گئے، جہاں بطور موسٰی علیہ السالم نے اپنی قوم کے ستر آدمی چنے اور انہیں کوہ طور پر لے 

 عذاب انہیں ہالک کردیا گیا، جس پر حضرت موسٰی علیہ السالم نے کہا۔

بنی اسرائیل کے یہ ستر آدمی کون تھے؟ اس میں مفسرین کا اختالف ہے۔ ایک رائے یہ  ۴۔۱٢٢

ہے کہ جب حضرت موسٰی علیہ السالم نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا کہ 

رلیں کہ یہ کتاب واقع ہللا تعاٰلی کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے؟ ہم تو جب تک ہم کیسے یقین ک

خود ہللا تعاٰلی کو کالم کرتے ہوئے نہ سن لیں اسے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ستر 

برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں ہللا تعاٰلی حضرت موسٰی 

مکالم ہوئے جسے ان لوگوں نے بھی سنا۔ لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ علیہ السالم سے ہ
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کردیا کہ ہم جب تک ہللا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، ایمان نہیں الئیں گے۔ دوسری 

رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچھڑے کی عبادت کے جرم 

رت کے لئے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جاکر انہوں عظیم کی توبہ کی اور معذ

نے ہللا کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جنہوں نے 

اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں منع نہیں کیا۔ ایک چوتھی رائے یہ 

ہللا کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لئے چنا گیا تھا،  ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جنہیں

یا ہللا ہمیں تو وہ ' وہاں جاکر انہوں نے ہللا سے دعائیں کیں۔ جن میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ 

ہللا ' کچھ عطا فرما، جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہ کیا اور نہ آئندہ کسی کو عطا کرنا 

آئی، جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہالک کر دیئے گئے۔ زیادہ تعاٰلی کو یہ دعا پسند نہ 

مفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے وہی واقعہ قرار دیا جس کا ذکر سورة بقرہ 

سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے۔ اور ( بجلی کی کڑک)میں آیا ہے۔ جہاں ان پر صاعقہ  ٢٦آیت 

اس کی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں سے موت کا ذکر ہے۔ ( زلزلے)یہاں رجفہ 

ہی عذاب آوے ہوں اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ۔ بہرحال حضرت موسٰی علیہ 

السالم کی اس دعا والتجا کے بعد کہ اگر ان کو ہالک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہالک 

 اٰلی نے انہیں زندہ کردیا۔کرتا جب یہ بچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے۔ ہللا تع

 
ٓ ُاِصيُْب ِبهٖ  ِخَرِة ِاَنَّ ُهْدََنٓ ِالَْيَك   ۭقَاَل عََذاِِبْ ِِف اَْله نَْيا َحَسـنًَة وَّ ِذِه الُّ ْيَن يَتَُّقْوَن َواْكُتْب لَنَا ِِفْ هه ِ ٍء ۭ فََساَْكُتُُبَا ِلَّلَّ ِّتْ َوِسَعْت ُكَّ ََشْ  َمْن َاَشاُۗء  ۚ َوَرْْحَ

يهتِنَا يُْؤِمنُْوَن    َويُْؤتُ  ْيَن ُِهْ ِِبه ِ وَة َواَّلَّ كه  ۚ ٠١١ْوَن الزَّ

اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع 

ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں ( ۱)کرتے ہیں 

تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا ( ۴)ام اشیا پر محیط ہے اور میری رحمت تم

 جو ہللا سے ڈرتے ہیں اور زکوة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان التے ہیں۔

 یعنی توبہ کرتے ہیں۔  ۱۔۱٢٦

یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی  ۴۔ ۱٢٦

 ۱۰۰ہللا تعاٰلی کی رحمت کے ' مت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس کی رح

حصے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم 

 ٢٢کرتی ہے اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے 

 (صحیح مسلم)حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ 

 
ىِة وَ  ُدْونَٗه َمْكُتْوًِب ِعْنَدُِهْ ِِف التَّْوره ْي ََيِ ِ يَّ اَّلَّ ٰمِ ُسْوَل النَِّبَّ اَْلُ َِّبُعْوَن الرَّ ْيَن يَت ِ بهِت َوُُيَٰرُِم َاَّلَّ يِٰ لُّ لَهُُم الطَّ ُمُرُِهْ ِِبلَْمْعُرْوِف َويَِْنههىُْم َعِن الُْمْنَكِر َوُُيِ ْيِل ۡ ََّيْ َْنِ اَْلِ

ُم ا ُروْ عَلَْْيِ َمنُْوا ِبٖه َوَعزَّ ْيَن اه ِ ْم ۭفَاَّلَّ َِّّتْ ََكنَْت عَلَْْيِ ُِهْ َواَْلَْغلهَل ال َث َويََضُع َعِْنُْم ِاِْصَ
ِٕ
ۗى ـبه َٰ َك ُِهُ الُْمْفِلُحْوَن    لْ

ِٕ
ى
ۗ ْيٓ ُاْنزَِل َمَعٗهٓ    ُاوله ِ ََّبُعوا النُّْوَر اَّلَّ ْوُه َوات ُه َونََّصُ

  ٠١١ 

امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات وانجیل میں  جو لوگ ایسے رسول نبی

وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ( ۱)لکھا ہوا پاتے ہیں 

اور پاکیزہ چیزوں کو حالل بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ( ۴)ہیں 

ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان ( ۲)ر طوق تھے ان لوگوں پر جو بوجھ او

التے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں 

 (۱)جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فالح پانے والے ہیں 

طعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت یہ آیت بھی اس امر کی وضاحت کے لئے آیت ق ۱۔۱٢۷

محمدیہ پر ایمان الئے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں اور ایمان وہی معتبر ہے جس کی تفصیل 
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' دیگر مذاہب 'محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس آیت سے بھی تصور 

 کی جڑ کٹ جاتی ہے۔

منکر، وہ ہے جسے شریعت نے برا قرار  معروف وہ ہے جسے شریعت نے اچھا اور ۴۔۱٢۷

 دیا۔

یہ بوجھ اور طوق وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثالً نفس کے بدلے نفس کا قتل  ۲۔۱٢۷

دیت یا معافی نہیں تھی۔ یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی، اسے قطع کرنا )ضروری تھا، 

جس طرح قصاص میں ضروری تھا، شریعت اسالمیہ نے اسے صرف دھونے کا حکم دیا ہے۔ 

مجھے ' دیت اور معافی کی اجازت دی وغیرہ۔ اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 

 آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ 

ان آخری الفاظ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہونگے جو  ٤۔۱٢۷

ن النے والے اور ان کی پیروی کرنے والے حضرت محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم پر ایما

ہوں گے۔ جو رسالت محمدیہ پر ایمان نہیں الئیں گے، وہ کامیاب نہیں نقصان اٹھانے والے اور 

ناکام ہونگے۔ عالوہ ازیں کامیابی سے مراد بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی 

وی خوش حالی و فروانی حاصل ہو۔ جس قوم رسالت محمدیہ پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اسے دنیا

طرح اس وقت مغربی اور یورپی اور دیگر بعض قوموں کا حال ہے کہ وہ عیسائی یا یہودی یا 

کافر مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوش حالی میں ممتاز ہیں، لیکن ان کی یہ ترقی 

ضمانت یا عالمت نہیں۔ عارضی بطور امتحان و خالف معمول ہے۔ یہ انکی اخروی کامیابی کی 

سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ( 357:۔ االعراف7( َواتَّبَُعوا النُّْوَر الَِّذْيٓ اُْنِزَل َمَعهٓٗ )اسی طرح 

نور سے خود نبی کریم   میں نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ اس لیے اس ۱٢المائدہ کی آیت 

گ بات ہے کہ اَپ کی صفات میں ایک صلی ہللا علیہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہے۔ ہاں یہ ال

صفت نور بھی ہے۔ جس سے کفرو شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں۔ لیکن آپ کے نوری صفت 

 ہونے سے آپ کا نور من نور ہللا ہونا ثابت نہیں ہوسکتا جس طرح اہل بدعت یہ ثابت کرتے ہیں۔

 
ِ ِالَْيُُكْ    ْ َرُسْوُل اّلٰله ُّھَا النَّاُس ِاّٰنِ ي َ ٓ ِ  قُْل َّيه ِمنُْوا ِِبّلٰله َ ِاَلَّ ُهَو يُـْحٖي َويُِمْيُت ۠ فَاه ِت َواَْلَْرِض ۚ ََلٓ ِاَله وه مه ْي ََلٗ ُمِْلُ السَّ ِ ْيَعَۨا اَّلَّ ْي ََجِ ِ ٰيِ اَّلَّ ٰمِ َوَرُسْوَِلِ النَِّبِٰ اَْلُ

َِّبُعْوُه لََعلَُُّكْ ََتَْتُدْوَن    ِتٖه َوات مه ِ َوَُكِ  ٠١١يُْؤِمُن ِِبّلٰله

میں تم سب کی طرف سے اس ہللا کا بھیجا ہوا ہوں، جس کی ! دیجئے کہ اے لوگو آپ کہہ

بادشاہی تمام آسمانوں پر اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں وہی زندگی 

دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سو ہللا تعاٰلی پر ایمان الؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ ہللا 

 ۔(۱)اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پر آجاؤ  تعاٰلی پر اور

یہ آیت بھی رسالت محمدیہ کی عالمگیر رسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں  ۱۔۱٢۲

ہللا تعاٰلی نے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ 

میں سب کی طرف ہللا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ صلی ہللا ! ئنات کے انسانواے کا

علیہ وسلم پوری بنی نوع انسانی کے نجات دہندہ اور رسول ہیں۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائت 

میں ہے نہ یہودیت میں، نہ کسی اور مذ ہب میں، نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسالم کے 

اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے اس آیت میں بھی اور اس سے پہلی آیت میں بھی آپ اپنانے 

صلی ہللا علیہ وسلم کو النبی األمی کہا گیا ہے۔ یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ امی کے معنی 

ہیں ان پڑھ۔ یعنی آپ نے کسی استاد کے سامنے زانو بطور شاگرد نہیں کئے کسی سے کسی 

یں کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے قرآن کریم پیش قسم کی تعلیم حاصل نہ

کیا، اس کے اعجاز و بالغت کے سامنے دنیا بھر کے خوش بیان عالم فاضل عاجز آگئے اور 

آپ نے جو تعلیمات پیش کیں، ان کی صداقت و حقانیت کی ایک دنیا اعتراف کرتی ہے، جو اس 
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ے سچے رسول ہیں ورنہ ایک ان پڑھ نہ ایسا قرآن پیش بات کی دلیل ہے کہ آپ واقع ہللا ک

کرسکتا ہے اور نہ ہی ایسی تعلیمات بیان کرسکتا ہے جو عدل و انصاف کا بہترین نمونہ اور 

انسانیت کی فالح و کامرانی کے لئے ناگزیر ہیں، انہیں اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن سکون اور 

 راحت و عافیت سے ہمکنار نہیں ہوسکتی۔

 
ُْدْوَن ِِبلَْحٰقِ َوِبٖه يَْعِدلُْوَن     وَ  ٌة ُّيَّ ٓ ُامَّ ٰه  ٠١١ِمْن قَْوِم ُمْو

اور قوم موسٰی میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی 

 ۔(۱)کے مطابق بھی کرتی ہے 

 وغیرہ۔اس سے مراد وہی چند لوگ ہیں جو مسلمان ہوگئے تھے، عبد ہللا بن سالم  ۱۔۱٢٢

 
ىُه قَْوُمٗهٓ َاِن اْْضِْب  ٓ ِاِذ اْستَْسقه ٰه َباًطا ُاَمًما  َۭوَاْوَحْينَآ ِاله ُمْو َة َاس ْ ُُم اثْنََّتْ َعّْشَ ْعِنه َة َعْينًا  ۭقَْد عََِلَ ُكُّ َوقَطَّ َْْۢبَجَسْت ِمنُْه اثْنَتَا َعّْشَ َِٰعَصاَك الَْحَجَر ۚ فَان  ب

َّبُْم َۭوَظلَّ  ّْشَ بهِت َما َرَزْقنهُُكْ َۭوَما ظَ ُاََنٍس مَّ ى ُُۭكُْوا ِمْن َطيِٰ لْوه ُم الَْمنَّ َوالسَّ ُم الَْغَماَم َوَانَْزلْنَا عَلَْْيِ  ٠١١لَُمْوََن َولهِكْن ََكنُْوٓا َانُْفَسهُْم يَْظِلُمْوَن     لْنَا عَلَْْيِ

اور ( ۱)رر کردی اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کرکے سب کی الگ الگ جماعت مق

کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا ( علیہ السالم)ہم نے موسٰی 

کو فالں پتھر پر مارو پس فوراً اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ہر شخص نے اپنے پانی 

ترنجبین )و سلٰوی  پینے کا موقع معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ فگن کیا اور ان کو من

پہنچائیں، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا ( اور بیٹریں

 کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔

اَْسبَا ط، ِسْبط،ُ کی جمع ہے۔ بمعنی پوتا یہاں اسباط قبائل کے معنی میں ہیں۔ یعنی حضرت  ۱۔۱٦۰

سالم کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے معرض وجود میں آئے ہر قبیلے میں ہللا تعاٰلی یعقوب علیہ ال

بھی مقرر فرمادیا یہاں پر ہللا تعاٰلی ان بارہ قبیلوں کی بعض بعض ( نگران)نے ایک ایک نقیب 

صفات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کو بطور 

 رہا ہے۔احسان کے ذکر فرما 

 
اْدُخلُوا الَْباَب  ٌة وَّ ِذِه الَْقْريََة َوُُكُْوا ِمِْنَا َحْيُث ِشئَُْتْ َوقُْولُْوا ِحطَّ نِْْيَ     َوِاْذ ِقْيَل لَهُُم اْسُكنُْوا هه ِتُُكْ َۭسََنِيُْد الُْمْحس ِ َّْغِفْر لَُُكْ َخِطْيۗـــــ ه  ٠١٠ ُْسًَّدا ن

س آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ ا

رغبت کرو اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہونا 

ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں 

 گے۔

 
يَْن َظلَُمْوا ِمِْنُْم قَوْ  ِ َل اَّلَّ َماِۗء ِبَما ََكنُْوا يَْظِلُمْوَن     فََبدَّ َن السَّ ْم ِرْجًزا ٰمِ ْي ِقْيَل لَهُْم فََاْرَسلْنَا عَلَْْيِ ِ    ٠١١ًَل غَْْيَ اَّلَّ

سو بدل ڈاال ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خالف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے سفارش 

وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آسمانی آفت بھیجی اس 

 ۔(۱)کرتے تھے 

آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ وہ ہیں جو پارہ الم، سورہ بقرہ کے  ۱٦۴تا  ۱٦۰ ۱۔۱٦۴

 آغاز میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں ان کی تفصیل مالحظہ فرمائی جائے۔

 
َة الْ  َِّّتْ ََكنَْت َحاِْضَ لْهُْم َعِن الَْقْريَِة ال يَْوَم ََل يَْسِبُتْوَن  َوْســـــ  ْم ُْشَّعًا وَّ ْم ِحْيَتاُِنُْم يَْوَم َسبَِْتِ ِتْْيِ بِْت ِاْذ ًَتْ ِِلَ ڔ  نَْبلُْوُِهْ َبْحِر  ِۘاْذ يَْعُدْوَن ِِف السَّ ْم ڔ َكذه تِْْيِ  ََل ًَتْ

 ٠١١ِبَما ََكنُْوا يَْفُسُقْوَن    
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کے قریب آباد تھے ( شور)دریائے  جو کہ( ۴)اس بستی والوں کا ( ۱)اور آپ ان لوگوں سے 

جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے جب کہ انکے ! اس وقت کا حال پوچھئے

ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور وہ ہفتہ کے دن نہ 

ے تھے اس سبب سے کہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں، ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرت

 ۔(۴)وہ بےحکمی کیا کرتے تھے 

ضمیر سے مراد یہود ہیں۔ یعنی ان سے پوچھئے اس میں یہودیوں کو ( ھم)وسئلہم میں  ۱۔۱٦۲

یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو بھی ہے جو آپ 

نکہ ہللا کی طرف سے وحی کے بغیر آپ صلی صلی ہللا علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ کیو

اس بستی کی تعیین میں اختالف ہے ( ۴)ہللا علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں ہوسکتا تھا۔ 

کوئی اس کا نام ایلہ کوئی طبریہ کوئی ایلیا اور کوئی شام کی کوئی بستی جو سمندر کے قریب 

رف ہے جو مدین اور کوہ طور کے درمیان تھی۔ بتالتا ہے۔ مفسرین کا زیادہ رجحان ایلہ کی ط

 دریائے قلزم کے ساحل پر تھی۔ 

مچھلی کی جمع ہے۔ شرعا شارع کی جمع ہے۔ معنی ہیں پانی کے اوپر ابھر )حیتان حوت ( ۲)

ابھر کر آنے والیاں۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہیں جس میں انہیں ہفتے والے 

نع کردیا گیا تھا۔ لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے م

کثرت سے آتیں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو ہو کر انہیں دعوت شکار دیتیں۔ اور جب یہ دن گزر 

جاتا تو اس طرح نہ آتیں۔ باآلخر یہودیوں نے ایک حیلہ کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا کہ 

پھنسی رہیں اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہیں گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں 

 پکڑ لیتے۔

 
ُّبُْم عََذاًِب َشِديًْدا  قَالُوْ  ُ ُمهِْلُكهُْم َاْو ُمَعٰذِ ا اّلٰله ِْنُْم ِلَم تَِعُظْوَن قَْوَمَۨ ٌة ٰمِ ُُِٰكْ َولََعلَّهُْم يَتَُّقْوَن    َوِاْذ قَالَْت ُامَّ  ٠١١ا َمْعِذَرًة ِاٰله َرب

کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے  اور جب

؟ انہوں نے (۱)ہو جن کو ہللا بالکل ہالک کرنے واال ہے یا ان کو سخت سزا دینے واال ہے 

 جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لئے اور اس لئے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔

کی وہ جماعت مراد ہے جو اس حیلے کا ارتکاب بھی نہیں  اس جماعت سے صالحین ۱۔۱٦٤

کرتی تھی اور حیلہ گروں کو سمجھا سمجھا کر ان کی اصالح سے مایوس بھی ہوگئی تھی۔ تاہم 

کچھ اور لوگ بھی سمجھانے والے تھے جو انہیں واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ صالحین کی یہ 

صیحت کا کیا فائدہ جن کی قسمت میں ہالکت جماعت انہیں یہ کہتی کہ ایسے لوگوں کو واعظ و ن

و عذاب اٰلہی ہے۔ یا اس جماعت سے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد ہیں۔ جب انکو 

وعظ کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ کہتے کہ جب تمہارے خیال میں ہالکت یا عذاب الہی 

ے کہ ایک تو اپنے رب کے ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیت

سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے تاکہ ہم تو ہللا کی گرفت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ معصیت 

الہی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے۔ جس 

کم الہی سے پر ہللا تعاٰلی کی گرفت ہوسکتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ ح

نافرمان اور ( ۱تجاوز کرنے سے باز ہی آجائیں۔ پہلی تفسیر کی رو سے یہ تین جماعتیں ہوئیں۔

وہ جماعت جو بالکل کنارہ کش ہوگئی۔ نہ وہ نافرمانوں میں تھی ( ۴) شکار کرنے والی جماعت 

بھی نہیں  وہ جماعت جونافرمان بھی نہیں تھی اور بالکل کنارہ کش( ۲)نہ منع کرنے والوں میں 

 ہوئی تھی۔ بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی تھی۔ دوسری تفسیر کی رو سے یہ دو جماعتیں 

 ہوں گی۔ ایک نافرمانوں کی اور دوسری منع کرنے والوں کی۔

 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 368 

ْيَن ظَ  ِ ِء َوَاَخْذََن اَّلَّ ْوۗ ْيَن يَِْنَْوَن َعِن السُّ ِ ْينَا اَّلَّ ُرْوا ِبٖهٓ َاَْنَ ا نَُسْوا َما ُذكِٰ ْيــسٍۢ  ِبَما ََكنُْوا يَْفُسُقْوَن    فَلَمَّ
ِٕ
 ٠١١لَُمْوا ِبَعَذابٍۢ بَى

تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو ( ۱)سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا 

اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت 

 ۔(۴)جہ سے کہ وہ بےحکمی کیا کرتے تھے عذاب میں پکڑ لیا اس و

 یعنی واعظ و نصیحت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نافرمانی پر اڑے رہے۔ ۱۔۱٦٢

یعنی وہ ظالم بھی تھے، ہللا تعاٰلی کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرکے انہوں نے اپنی جانوں  ۴۔۱٦٢

ق بھی، کہ ہللا کے حکموں سے سرتابی کو پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنالیا اور فاس

 انہوں نے اپنا شیوہ اور وطیرہ بنالیا

 
ْْيَ     

ِٕ
ِســ ا ُِنُْوا َعْنُه قُلْنَا لَهُْم ُكْونُْوا ِقَرَدًة خه ا َعَتْوا َعْن مَّ  ٠١١فَلَمَّ

 یعنی جب، جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا

 ۔(۱)تم ذلیل بندر بن جاؤ 

َعتَوا کے معنی ہیں جنہوں نے ہللا کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا۔ مفسرین کے  ۱۔۱٦٦

درمیان اس امر میں اختالف ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے، جو منع کرتے تھے اور 

تھے؟ باقی دو  باقی دونوں عذاب اٰلہی کی زد میں آئے؟ یا زد میں آنے والے صرف معصیت کار

 جماعتیں نجات پانے والی تھیں؟ امام ابن کثیر نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔

 
 َّ َء الَْعَذاِب ۭ ِانَّ َرب َُّسْوُمهُْم ُسْوۗ َمِة َمْن ي ْم ِاله يَْوِم الِْقيه َُّك لََيْبَعَٰثَّ عَلَْْيِ َن َرب ذَّ َّٗه لَغَ َوِاْذ ًَتَ ِيُْع الِْعَقاِب   ښ َوِان َِ َ ِحْْيٌ     َك ل  ٠١١ُفْوٌر رَّ

اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتالدی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک 

ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا 

رت اور بڑی بالشبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے اور بالشبہ وہ واقعی بڑی مغف( ۱)

 ۔(۴)رحمت واال ہے 

جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا ! یعنی وہ وقت بھی یاد کرو ۱۔۱٦۷

یا جتالیا تھا، یعنی قسم کھا کر نہایت تاکید کے ساتھ ہللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ وہ ان پر قیامت 

میں مبتال رکھیں گے، چنانچہ تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب 

یہودیوں کی پوری تاریخ اس ذلت و مسکنت اور غالمی و محکومی کی تاریخ ہے جس کی خبر 

ہللا تعاٰلی نے اس آیت میں دی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت 

ِمنَا النَّاِس کی مظہر ہے کے خالف نہیں ہے اس لئے کہ وہ قرآن ہی کے بیان کردہ استثنا َو َحْبٍل 

کا  ۱۱۴تفصیل دیکھئے آل عمران۔ )جو قرآنی حقیقت کے خالف نہیں بلکہ اس کی موید ہے۔ 

 ( حاشیہ

یعنی اگر ان میں سے کوئی توبہ کرکے مسلمان ہو جائے تو وہ ذلت و رسوائی سے بچ  ۴۔۱٦۷

 جائے گا۔

 
ُْم ِِف اَْلَْرِض ُاَمًما ِۚمِْنُُم الٰصه  ْعِنه ِت لََعلَّهُْم يَْرِجُعْوَن    َوقَطَّ اه يِٰ ُْم ِِبلَْحَسنهِت َوالس َّ ِِلَ   ۡ  َوبَلَْوِنه  ٠١١ِلُحْوَن َوِمِْنُْم ُدْوَن ذه

اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کردیں۔ بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں 

تے رہے شاید باز آجائیں اور طرح کے تھے اور ہم ان کو خوش حالیوں اور بد حالیوں سے آزما

 ۔(۱)

اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا  ۱۔۱٦۲

ذکر ہے۔ اور ان دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کا بیان ہے کہ شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز 

 آجائیں اور ہللا کی طرف رجوع کریں۔
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ثُِْلٗ فََخلََف ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ َخلٌْف وَّ  ْم َعَرٌض ٰمِ َِتِ ْ ُيْغَفُر لَنَا  ۚ َوِاْن َّيَّ َذا اَْلَْدّنه َويَُقْولُْوَن س َ ُخُذْوَن َعَرَض هه َب ََّيْ ْيثَاُق اْلِكتهِب ِرثُوا اْلِكته ْم ِمٰ ُخُذْوُه  ۭ َالَْم يُْؤَخْذ عَلَْْيِ ََّيْ

ِ ِاَلَّ الَْحقَّ َوَدَرُسْوا مَ  ْيَن يَتَُّقْوَن  ۭ َافَََل تَْعِقلُْوَن     َاْن َلَّ يَُقْولُْوا عََٰل اّلٰله ِ َِّٰلَّ ِخَرُة َخْْيٌ ل اُر اَْله  ٠١١ا ِفْيِه َۭوالَّ

پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیائے 

 (۴)اور کہتے ہیں ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی ( ۱)فانی کا مال متاع لے لیتے ہیں 

حاالنکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے کیا ان سے اس 

کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ ہللا کی طرف سے بجز حق بات کے اور کسی بات 

اور آخرت ( ٤)اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا ( ۲)کی نسبت نہ کریں 

 ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو تقٰوی رکھتے ہیں، پھر کیا تم نہیں سمجھتے۔ واال گھر

ناالئق اوالد کو کہتے ہیں۔ ( بسکون الالم)اوالد صالح کو اور خلف ( الم پر فتح کیساتھ)خلف ( ۱)

 اردو میں بھی ناخلف کی ترکیب ناالئق اوالد کے معنی میں مستعمل ہے۔

ے یعنی قریب کا مال حاصل کرتے ہیں جس سے دنیا سے ماخوذ ہ( قریب)أدنی دنو  ۱۔۱٦٢ 

مراد ہے یا یہ َدنَآَءة سے ماخوذ ہے جس سے مراد حقیر گرا پڑا مال ہے۔ مطلب دونوں سے اس 

 دنیا کے مال متاع کے حرص کی وضاحت ہے۔

یعنی طالب دنیا ہونے کے باوجود، مغفرت کی امید رکھتے ہیں، جیسے آجکل کے  ۴۔۱٦٢

 حال ہے۔مسلمانوں کا بھی 

اس کے باوجود وہ ہللا کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں آتے، مثالً  ۲۔۱٦٢

 وہی مغفرت کی بات، جو اوپر گزری۔

ْیُح االَ ثَاَر  ٤۔۱٦٢ ہوا نے )اس کا ایک دوسرا مفہوم مٹانا بھی ہو سکتا ہے، جیسے َدَرَسِت الرِّ

 ڈاال، محو کر دیا یعنی ان پر عمل ترک کر دیا۔یعنی کتاب کی باتوں کو مٹا ( نشانات مٹا ڈالے

 
لهوَة    ِۭاَنَّ ََل نُِضْيُع َاْجَر الُْمْصِلِحْْيَ      ِب َوَاقَاُموا الصَّ ُكْوَن ِِبْلِكته ْيَن يَُمٰسِ ِ  ٠١١َواَّلَّ

اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی 

 (۱)ثواب ضائع نہ کریں گے اصالح کریں 

ان لوگوں میں سے جو تقٰوی کا راستہ اختیار کرلیں، کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔  ۱۔۱۷۰

جس سے مراد اصلی تورات ہے اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ایمان لے آئیں، 

اس میں ان اہل  نماز وغیرہ کی پابندی کریں، تو ہللا ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔

 سیاق کالم سے یہاں )کتاب 

کا ذکر ہے جو تقٰوی، تمسک یا کتاب اور اقامت صٰلوة کا اہتمام کریں اور ان ( بطور خاص یہود

کے لئے آخرت کی خوشخبری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوجائیں اور رسالت 

رت محمد مصطٰفی صلی ہللا علیہ محمدیہ پر ایمان لے آئیں۔ کیونکہ اب پیغمبر آخر الزماں حض

 وسلم پر ایمان الئے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں۔

 
تَيْنهُُكْ بِ  ْم ۚ ُخُذْوا َمآ اه َّٗه َواِقعٌۢ  ِّبِ َظنُّْوٓا َان ٌة وَّ َـّ َّٗه ُظل اْذُكُرْوا َما ِفْيِه لََعلَُُّكْ تَتَُّقْونَ َوِاْذ نََتْقنَا الَْجَبَل فَْوقَهُْم ََكَن ٍة وَّ    ٠١٠     ُقوَّ

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر 

دیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ اب ان پر گرا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے 

متقی مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں اس سے توقع ہے کہ تم 

 ۔(۱)بن جاؤ 

یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسٰی علیہ السالم ان کے پاس تورات الئے اور  ۱۔۱۷۱

اس کے احکام ان کو سنائے، تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے سے انکار و 
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یا جائے اعراض کیا جس پر ہللا تعاٰلی نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر تمہیں کچل د

گا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رفع جبل 

کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کریں 

م گے جب ہللا تعاٰلی پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کرکے دکھائے، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح معلو

اور آیت ٦۲ہوتی ہے وہللا اَعلَم۔ یہاں مطلق پہاڑ کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے قبل سورہ بقرہ آیت 

 میں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آیا ہے۔ وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ کوہ طور بتالیا گیا۔٢۲

 
َدَم ِمْن ُظهُْوِرِِهْ ُذٰرِيَََّتُْم َواَ  ٓ اه َُّك ِمْنْۢ بَِنْ َمِة ِاَنَّ َوِاْذ َاَخَذ َرب ُُِٰكْ  ۭ قَالُْوا بَٰله ڔ َشهِْدََن ڔ َاْن تَُقْولُْوا يَْوَم الِْقيه  َانُْفِسهِْم ۚ َالَْسُت ِبَرب

ٓ ِفِلْْيَ   ْشهََدُِهْ عَٰله َذا غه  ُكنَّا َعْن هه

  ٠١١ 

اور جب آپ کے رب نے اوالد آدم کی پشت سے ان کی اوالد کو نکاال اور ان سے ان ہی کے 

ہم سب گواہ بنتے ! لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں متعلق اقرار

 تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بےخبر تھے۔( ۱)ہیں۔ 

یہ عہد حضرت آدم علیہ السالم کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اوالد  ۱۔۱۷۴

عرفہ والے دن نعمان جگہ میں ' فصیل ایک حدیث میں اس طرح آتی ہے سے لیا گیا۔ اس کی ت

لیا۔ پس آدم کی پشت سے ہونے والی تمام اوالد کو ( میثاق)ہللا تعاٰلی نے اصالب آدم سے عہد 

سب ' کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ' نکاال اور اس کو اپنے سامنے پھیال دیا اور ان سے پوچھا، 

ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ امام شوکانی اس حدیث کی بابت  'کیوں نہیں ' نے کہا 

اس کی سند میں کوئی طعن نہیں نیز امام شوکانی ( فتح القدیر)لکھتے ہیں واسنادہ المطعن فیہ 

فرماتے ہیں۔ یہ عالم ذر کہالتا ہے اس کی یہی تفسیر صحیح اور حق ہے جس سے عدول اور 

نہیں ہے کیونکہ یہ مرفوع حدیث اور آثار صحابہ سے  کسی اور مفہوم کی طرف جاناصحیح

ثابت ہے اور اسے مجاز پر بھی محمول کرناجائز نہیں ہے۔ بہرحال ہللا کی ربوبیت کی یہ گواہی 

ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ اسی مفہوم کو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے اس طرح 

وتا ہے پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بیان فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہ

یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اس کا ناک کان کٹا 

نہیں ہوتا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہللا تعاٰلی فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف 

یدا کیا ہے۔ پس شیطان ان کو ان کے دین پ( ہللا کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے واال)

سے گمراہ کردیتا ہے۔ الحدیث۔ یہ فطرت یادین فطرت یہی رب کی توحید اور اس کی ( فطری)

 نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسالم کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔

 
َِبُۗؤََن ِمْن قَْبُل َوُكنَّا ُذٰرِ  َك اه ََّمآ َاْْشَ ْنْۢ بَْعِدِِهْ ۚ َافََُتِْلُكنَا ِبَما فََعَل الُْمْبِطلُْوَن  َاْو تَُقْولُْوٓا ِان ًَّة ٰمِ  ٠١١ي

یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے 

 ۔(۱)سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہالکت میں ڈال دے گا؟ 

ہد اپنی ربوبیت کی گواہی اس لئے لی تاکہ تم یہ عذر پیش نہ کر یعنی ہم نے یہ اخذ ع ۱۔۱۷۲

سکو کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، یہ عذر قیامت والے دن بارگاہ 

 اٰلہی میں قبول نہیں ہونگے۔

 
َّهُْم يَْرِجُعْوَن    يهِت َولََعل ُل اَْله ِِلَ نَُفٰصِ  ٠١١َوَكذه

 صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آجائیں۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف

 
ِوْينَ  ُن فَََكَن ِمَن الْغه ْيطه يهِتنَا فَانَْسلََخ ِمِْنَا فََاتَْبَعُه الش َّ تَيْنهُه اه ْيٓ اه ِ ْم نََبَا اَّلَّ  ٠١١   َواتُْل عَلَْْيِ
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ن اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنایئے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ا

 (۱)سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہوگیا 

مفسرین نے اسے کسی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جسے کتاب اٰلہی کا  ۱۔۱۷٢

علم حاصل تھا لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوگیا۔ تاہم اس کے تعیین 

بات مروی بھی نہیں۔ اس لئے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام ہے اور میں کوئی مسند 

ایسے افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ اس کا 

 مصداق قرار پائے گا۔

 
ََّبَع َهوه  َّٗهٓ َاْخَِلَ ِاَٰل اَْلَْرِض َوات ِكن ُه ِّبَا َوله ِ َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنه ِِلَ َمثَُل الَْقْوِم اَّلَّ ْكُه يَلْهَْث ۭ ذه ِمْل عَلَْيِه يَلْهَْث َاْو تََْتُ يهِتنَا ۚ ىُه  ۚ فََمثَُِلٗ ََكَثَِل اْلَُكِْب ۚ ِاْن ََتْ بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ

 ٠١١فَاْقُص ُِّ الَْقَص َُّ لََعلَّهُْم يََتَفكَُّرْوَن    

لند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت ب

ہوگیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کی سی ہوگئی کہ اگر 

یہی حالت ان ( ۱)تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے یا اسکو چھوڑ دے تب بھی ہانپے 

آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹالیا۔ سو 

 ۔(۴)لوگ کچھ سوچیں 

لَھَت،ُ کہتے ہیں تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان باہر نکالنے کو، کتے کی یہ  ۱۔۱۷٦

عادت ہے کہ تم اسے ڈانٹو ڈپٹو یا اسکے حال پر چھوڑ دو، دونوں حالتوں میں وہ بھونکنے سے 

دت بھی ہے کہ وہ شکم سیر ہو یا بھوکا، تندرست ہو یا باز نہیں آتا، اسی طرح اس کی یہ عا

بیمار، تھکا ماندہ ہو یا توانا، ہرحال میں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ یہی حال ایسے شخص 

کا ہے اسے وعظ کرو یا نہ کرو، اس کا حال ایک ہی رہے گا اور دنیا کے مال و متاع کے لئے 

 اس کی رال ٹپکتی رہے گی۔ 

ر اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کرکے، گمراہی سے بچیں اور حق کو او ۴۔۱۷٦

 اپنائیں۔

 
يهتِنَا َوَانُْفَسهُْم ََكنُْوا يَْظِلُمْوَن    بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ ِ  ٠١١َساَۗء َمثَََلَۨ الَْقْوُم اَّلَّ

قصان جو ہماری آیات کو جھٹالتے ہیں اور اپنا ن( ۱)اور ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے 

 کرتے ہیں

 :مثالً تمییز ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی  ۱۔۱۷۷

بُْوا بِٰاٰیتِنَا! ) َساََء َمثاَلً '   '( 378:۔ االعراف7( َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذْیَن َكذَّ

 
ْوَن   ُ ِِ ٰه َك ُِهُ الْ

ِٕ
ى
ۗ ُّْضِلْل فَُاوله ُ فَهَُو الُْمهَْتِدْي ۚ َوَمْن ي ِْد اّلٰله  ٠١١َمْن ُّيَّ

 ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے واال وہی ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کردے سو جس کو ہللا

 ۔(۱)ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں 

یہ اس کے قانون مشیت کا بیان ہے جس کی وضاحت پہلے دو تین مرتبہ کی جاچکی  ۱۔۱۷۲

 ہے۔

 
َن الِْجٰنِ َواَْلِ  ا ٰمِ َ َكِثْْيً َذاٌن َلَّ يَْسَمعُ َولََقْد َذَرْاََن ِلَجهََّنَّ ْوَن ِّبَا  ۡ َولَهُْم اه نَْعاِم بَْل ُِهْ نِْس ڮ لَهُْم قُلُْوٌب َلَّ يَْفَقهُْوَن ِّبَا ۡ َولَهُْم َاْعُْيٌ َلَّ يُْبِّصُ َك ََكَْلَ

ِٕ
ى
ۗ ْوَن ِّبَا  ُۭاوله

ِفلُْوَن      َك ُِهُ الْغه
ِٕ
ى
ۗ  ٠١١َاَضلُّ  ُاوله

جن کے دل ایسے ( ۱)سان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور ان

ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان 
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ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ بھی چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ 

 گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں۔

سے ہے۔ یعنی ہر انسان اور جن کی بابت ہللا کو علم تھا کہ وہ دنیا میں  اس کا تعلق تقدیر ۱۔۱۷٢

جا کر اچھے یا برے کیا عمل کرے گا، اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یہ انہیں دوزخیوں 

کا ذکر ہے جنہیں ہللا کے علم کے مطابق دوزخ والے ہی کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزید 

ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں اس انداز میں ہوں جس کا صفات بیان کرکے بتا دیا گیا 

یعنی دل آنکھ کان یہ چیزیں ہللا ( ۴)ذکر یہاں کیا گیا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا انجام برا ہے۔ 

نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے اس کی 

کو غور سے سنے۔ لیکن جو شحص ان مشاعر سے یہ کام آیات کامشاہدہ کرے اور حق کی بات 

میں چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی ( فائدہ نہ اٹھانے)نہیں لیتا وہ گویا ان سے عدم انتفاع 

زیادہ گمراہ ہے۔ اس لیے کہ چوپایے تو پھر بھی اپنے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور 

دینے والی چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں لیکن ہللا  نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور نقصان

تعاٰلی کی ہدایت سے اعراض کرنی والے شخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صالحیت ہی 

ختم ہوجاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے اور مضر کون سی؟ اسی لیے اگلے 

 جملے میں انہیں غافل بھی کہا گیا ہے۔

 
اۗءُ  ِ اَْلََْسَ ُيْجَزْوَن َما ََكنُْوا يَْعَملُ  َوّلِلٰه ٖه  ۭ س َ

ِٕ
اۗى ٓ َاَْسَ يَْن يُلِْحُدْوَن ِِفْ ِ ّنه فَاْدُعْوُه ِّبَا     ۠ َوَذُروا اَّلَّ  ٠١١ْوَن    الُْحس ْ

اور ( ۱)اور اچھے اچھے نام ہللا ہی کیلئے ہیں سو ان ناموں سے ہللا ہی کو موسوم کیا کرو 

ان لوگوں ( ۴)اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں  ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو

 کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔

حسنی احسن کی تانیث ہے۔ ہللا کے اچھے ناموں سے مراد ہللا کے وہ نام ہیں جن سے  ۱۔۱۲۰

اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جاللت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے، 

جو ان کو شمار ' بتائی گئی ہے فرمایا  ۱۰۰ایک کم  ٢٢انکی تعداد صحیحین کی حدیث میں 

کرے گا، جنت میں داخل ہوگا ہللا تعاٰلی طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ نیز علماء نے یہ 

میں منحصر نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ  ٢٢بھی وضاحت کی ہے کہ ہللا کے ناموں کی تعداد 

 ( ابن کثیر)ہیں۔ 

د کے معنی ہیں کسی ایک طرف مائل ہونا، اسی سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا الحا ۴۔۱۲۰

ہے جو ایک طرف بنائی جاتی ہے۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کج روی اور گمراہی 

۔ ہللا تعاٰلی کے ۱الحاد کی تین صورتیں ہیں ( کج روی)اختیار کرنا ہے۔ ہللا تعاٰلی کے ناموں میں 

تبدیلی کر دی جائے جیسے مشرکین نے کہا۔ مثال ہللا کی اسی نام سے اپنے ایک بت ناموں میں 

ا بنا لیا  ، یا ہللا کے ناموں میں اپنی طرف ۴کا نام الت اور اس کے صفاتی ناموں َعزیز سے ُعزَّ

 سے اضافہ کر لینا جس کا حکم ہللا نے نہیں دیا۔ 

ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے ۔ یا اس کے ناموں میں کمی کردی جائے مثالً اسے ۲

ہللا کے ناموں میں ( فتح القدیر)اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے 

ایسر )الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں تاویل یا تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے 

طریقہ رہا ہے۔ ہللا تعاٰلی نے جس طرح معتزلہ، معطلہ اور مشبہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا( التفاسیر

 حکم دیا کہ ان سب سے بچ کر رہو۔

 
ُْدْوَن ِِبلَْحٰقِ َوِبٖه يَْعِدلُْوَن      ٌة ُّيَّ ْن َخلَْقنَآ ُامَّ    ٠١٠َوِممَّ
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اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس 

 کے موافق انصاف بھی کرتی ہے

 
 ِ ْن َحْيُث ََل يَْعلَُمْوَن    َواَّلَّ ْم ِمٰ يهتِنَا َسنَْسـَتْدِرَُجُ بُْوا ِِبه  ښ٠١١ْيَن َكذَّ

لئے جا رہے ہیں اس ( گرفت میں)اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹالتے ہیں ہم ان کو بتدریج 

 طور پر کہ انہیں خبر بھی نہیں۔

 
 ٠١١َوُاْمِٰلْ لَهُْم ڵ ِانَّ َكْيِدْي َمِتْْيٌ  

 (۱)ن کو مہلت دیتا ہوں بیشک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے میں ا

یہ وہی استدراج و امہال ہے جو بطور امتحان ہللا تعاٰلی افراد اور قوموں کو دیتا ہے۔ پھر  ۱۔۱۲۲

جب اس کی مشیت مواخذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اسے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا، 

 کیونکہ اس کی تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

 
ِبْْيٌ  اَ  ْن ِجنٍَّة   ِۭاْن ُهَو ِاَلَّ نَِذيٌْر مُّ ْم ِمٰ  ٠١١َولَْم يََتَفكَُّرْوا         َ۫ما ِبَصاِحُِبِ

کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو 

 (۱)صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں 

ی ہللا علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کی بابت َصاِحب سے مراد نبی کریم صل ۱۔۱۲٤

کہتے تھے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا یہ تمہارے ( نعوذ باہلل)مشرکین کبھی ساحر اور کبھی مجنون 

عدم تفکر کا نتیجہ ہے وہ تو تمہارا پیغمبر ہے جو ہمارے احکام پہنچانے واال اور ان سے غفلت 

 اور اعراض کرنے والوں کو ڈرانے واال ہے۔

 
َُّكْونَ  ٓ َاْن ي َاْن َعِسه ٍء    وَّ ُ ِمْن ََشْ ِت َواَْلَْرِض َوَما َخلََق اّلٰله وه مه َب َاَجلُهُْم ۚ فَِبَاٰيِ َحِديْثٍۢ بَْعَدٗه يُْؤِمنُْوَن    َاَولَْم يَْنُظُرْوا ِِفْ َملَُكْوِت السَّ  قَِد اْقََتَ

٠١١ 

کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو  اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین

پھر ( ۱)ہللا نے پیدا کیں ہیں اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آپہنچی ہو 

 (۴)قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان الئیں گے 

کے  مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر یہ غور کریں تو یقینا یہ ہللا پر ایمان لے آئیں اس

رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کرلیں اور انہوں نے جو ہللا کے شریک بنا رکھے 

ہیں۔ انہیں چھوڑ دیں اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آجائے کہ وہ کفر پر قائم 

 ہوں۔

انداز و َحِد ْیث، سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ یعنی نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کے  ۴۔۱۲٢

تہدید اور قرآن کریم کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ الئیں تو ان سے بڑھ کر انہیں ڈرانے والی چیز 

 کیا ہوگی جو ہللا کی طرف سے نازل ہو اور پھر یہ اس پر ایمان نہ الئیں۔

 
ْم يَْعَمهُْونَ  ُ فَََل َهاِدَي ََلٗ   ۭ َويََذُرُِهْ ِِفْ ُطْغَياِِنِ ُّْضِلِل اّلٰله  ٠١١    َمْن ي

جس کو ہللا تعاٰلی گمراہ کردے اس کو کوئی راہ پر نہیں ال سکتا۔ اور ہللا تعاٰلی ان کو ان کی 

 گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔

 
ِْْٰيَا لِ  ل ْ   ۚ ََل َُيَ ََّما ِعلُْمهَا ِعْنَد َرِٰبِ هىَا  ۭقُْل ِان َن ُمْرس ه اعَِة َاَّيَّ لُْونََك َعِن السَّ تِْيُُكْ ِاَلَّ بَْغَتًة  ۭ يَْســـــ  ِت َواَْلَْرِض  ۭ ََل ًَتْ وه مه َوْقَِتَآ ِاَلَّ ُهَو  ۂ ثَُقلَْت ِِف السَّ

ِ َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يَْعلَمُ  ََّما ِعلُْمهَا ِعْنَد اّلٰله ََّك َحِفي  َعِْنَا  قُْل ِان لُْونََك ََكَن  ٠١١ْوَن   يَْســـــ 
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آپ فرما ( ۴)کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا ( ۱)امت یہ لوگ آپ سے قی

اس کے وقت پر اس کو سوائے ہللا ( ۲)دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے 

وہ تم پر ( ٤)ہوگا ( حادثہ)کے کوئی ظاہر نہ کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری 

وچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر محض اچانک آپڑے گی۔ وہ آپ اس طرح پ

آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص ہللا ہی کے پاس ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں ( ٢)چکے ہیں 

 جانتے۔

کے ہیں قیامت کو ساعۃ اس لئے کہا گیا ہے کہ ( لمحہ یا پل)َساَعۃ،ُ کے معنی ہیں گھڑی  ۱۔۱۲۷

ری کائنات درہم برہم ہو جائے گی یا سرعت یہ اچانک اس طرح آجائے گی کہ پل بھر میں سا

 حساب کے اعتبار سے قیامت کی گھڑی کو ساعۃ سے تعبیر کیا گیا۔

 اَْرَسٰی یُْرِسْی کے معنی اثبات و وقوع کے ہیں، یعنی کب یہ قیامت ثابت یا واقع ہوگی۔ ۴۔۱۲۷

وا اس کا علم یعنی اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو، ہللا کے س ۲۔۱۲۷

 کسی کے پاس نہیں، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔

اس کے ایک دوسرے معنی ہیں۔ اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر بھاری ہے،  ٤۔۱۲۷

 کیونکہ وہ پوشیدہ ہے اور پوشیدہ چیز لوگوں پر بھاری ہوتی ہے۔

ق کرنے کو۔ یعنی یہ آپ سے قیامت َحفِی،ُ کہتے ہیں پیچھے پڑ کر سوال کرنے اور تحقی ٢۔۱۲۷

کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑ کر اس کی بابت 

 ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔

 
تَ  ُ   َۭولَْو ُكْنُت َاعََْلُ الَْغْيَب ََلس ْ ََل َْضًّا ِاَلَّ َما َشاَۗء اّلٰله ٓ َاْمِِلُ ِلنَْفِِسْ نَْفًعا وَّ َِٰقْوٍم قُْل َلَّ بَِشْْيٌ ل ْوُۗء  ڔ ِاْن َاََن ِاَلَّ نَِذْيٌر وَّ ِنَ السُّ ُت ِمَن الَْخْْي  ِ ٻ َوَما َمس َّ ْكََثْ

ُّْؤِمنُْوَن       ٠١١ي

آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی 

اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا ہللا نے چاہا 

منافع حاصل کرلیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے واال اور بشارت 

 دینے واال ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم عالم غیب نہیں۔  ۱۔۱۲۲

عالم غیب صرف ہللا کی ذات ہے، لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل 

بدعت آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو عالم الغیب باور کراتے ہیں۔ حاالنکہ بعض جنگوں میں آپ کے 

دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چہرہ بھی زخمی ہوا، اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے 

یہ قوم کیسے فالح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کردیا، کتب حدیث فرمایا کہ 

میں یہ واقعات بھی اور ذیل کے واقعات بھی درج ہیں۔ حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا پر تہمت 

لگی تو پورا ایک مہینہ مضطرب اور نہایت پریشان رہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت 

دیا، جسے آپ نے تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی، حٰتی کہ بعض کی اور کھانے میں زہر مال

صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہالک ہی ہوگئے اور خود نبی صلی ہللا علیہ وسلم عمر بھر اس 

زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے۔ یہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح 

نچی، نقصان اٹھانا پڑا، جس سے قرآن کی بیان ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے یہ تکلیف پہ

 'اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضرت نہ پہنچتی ' کردہ حقیقت کا اثبات ہوتا ہے 

 
هىَا َْحَ  ا تََغش ٰه ا ِليَْسُكَن ِالَْْيَا  ۚ فَلَمَّ َجَعَل ِمِْنَا َزْوََجَ اِحَدٍة وَّ َّْفٍس وَّ ْن ن ْي َخلََقُُكْ ِمٰ ِ تَْيتَنَا  لَْت ُهَو اَّلَّ ْن اه

ِٕ
َُما لَى َ َرّبَّ َعَوا اّلٰله آ َاثَْقلَْت دَّ ْت ِبٖه ۚ فَلَمَّ ًَل َخِفْيًفا فََمرَّ َْحْ

ِكرِيَْن     َّنَُكْونَنَّ ِمَن الٰشه  ٠١١َصاِلًحا ل
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اور اسی سے اس کا جوڑا ( ۱)اور ہللا تعاٰلی ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا 

پھر جب بیوی سے قربت حاصل ( ۲)ہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے تاک( ۴)بنایا 

پھر جب وہ ( ٢)اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا۔ سو وہ اس کو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی ( ٤)کی 

بوجھل ہوگئی تو دونوں میاں بیوی ہللا سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے اگر تم نے ہم کو 

 ۔(٦)ہم خوب شکر گذاری کریں گے  صحیح سالمت اوالد دے دی تو

 ابتدا یعنی حضرت آدم علیہ السالم سے۔ اسی لئے انسان اول اور ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ۱۔۱۲٢

اس سے مراد حضرت حوا ہیں، جو حضرت آدم علیہ السالم کی زوج بنیں۔ ان کی تخلیق  ۴۔۱۲٢

و نفس واحدة کی طرف حضرت آدم علیہ السالم سے ہوئی، جس طرح کہ منھا کی ضمیر سے، ج

 ( مزید دیکھئے سورت نساء کا حاشیہ)راجع ہے اور واضح ہے 

یعنی اس سے اطمینان و سکون حاصل کرے۔ اس لئے کہ ایک جنس اپنے ہی ہم جنس  ۲۔۱۲٢

سے صحیح معنوں میں مانوس اور قریب ہوسکتی ہے جو سکون حاصل کرنے کے لئے 

َوِمْن ٰاٰیتِٖهٓ :)دوسرے مقام پر ہللا تعاٰلی نے فرمایا ضروری ہے۔ قربت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ 

َرْحَمةً  َودَّةً وَّ ا اِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم مَّ ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجا لِّتَْسُكنُْوٓ ہللا کی ( 43:۔ الروم10( اَْن َخلََق لَُكْم مِّ

ا تمہاری جنس ہی میں ی)نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہی میں سے 

جوڑے پیدا کئے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے دل میں اس نے پیار ( سے

یعنی ہللا نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے جذبات اور ' محبت رکھ دی 

کشش رکھی ہے، فطرت کے یہ تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے 

س حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جو باہمی پیار میاں بیوی کے درمیان قرب و ان

 ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔

یعنی یہ نسل انسانی اس طرح بڑھی اور آگے چل کر جب ان میں سے ایک زوج یعنی  ٤۔۱۲٢

سے ہمبستری۔ یعنی وطی میاں بیوی نے ایک دوسرے سے قربت کی۔ تَغشَّاھَا کے معنی بیوی 

 کرنے کے لئے ڈھانپا۔

یعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حٰتی کہ نطفے سے َعلَقَِۃاور َعلَقَۃ،ُ سے ُمَضَغۃ،ُ بننے  ٢۔۱۲٢

 تک، حمل خفیف رہتا ہے محسوس نہیں ہوتا اور عورت کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی۔

تا ہے تو جوں جوں والدت کا وقت بوجھل ہو جانے سے مراد بچہ پیٹ میں بڑا ہوجا ٦۔۱۲٢

بالخصوص جب )قریب آتا جاتا ہے، والدین کے دل میں خطرات اور توہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں 

عورت کو اٹھرا کی بیماری ہو تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ ہللا کی طرف رجوع 

 عہد کرتے ہیں۔ کرتا ہے، چنانچہ وہ دونوں ہللا سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا

 
ُ َُعَّا يُّْشُِكْوَن      َٰل اّلٰله تههىَُما  ۚ فَتَعه ََكَۗء ِفْيَمآ اه تههىَُما َصاِلًحا َجَعََل ََلٗ ُْشَ آ اه  ٠١١فَلَمَّ

سو جب ہللا نے دونوں کو صحیح سالمت اوالد دے دی تو ہللا کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں ہللا 

 ہللا پاک ہے ان کے شرک سے۔سو ( ۱)کے شریک قرار دینے لگے 

شریک قرار دینے سے مراد یا تو بچے کا نام ایسا رکھنا ہے، مثالً امام بخش، پیراں دیتا،  ۱۔۱٢۰

عبدالشمس، بندہ علی وغیرہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ فالں بزرگ، فالں پیر کی 

ار کرکے کہ ہم فالں بزرگ نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ یا پھر اس اپنے عقیدے کا اظہ( نعوذ باہلل)

فالں قبر پر گئے تھے جس کے نتیجہ میں بچہ پیدا ہوا ہے، جو بد قسمتی سے مسلمان عوام میں 

 بھی عام ہیں۔ اگلی آیات میں ہللا تعاٰلی شرک کی تردید فرما رہا ہے۔

 
لَُقْوَن       ُِهْ ُُيْ ا وَّ ً لُُق َشـْيـــــ   ڮ٠١٠َايُّْشُِكْوَن َما ََل َُيْ
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ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو کسی کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کئے گئے کیا 

 ہوں۔

 
ْوَن      ََلٓ َانُْفَسهُْم يَْنُّصُ ا وَّ َتِطْيُعْوَن لَهُْم نَّْصً  ٠١١َوََل يَس ْ

 اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔

 
َِّبُعْوُُكْ ۭ َسَواٌۗء عَلَْيُُكْ َاَدَعْوتُُمْوُِهْ َاْم َانَُْتْ َصاِمُتْوَن    َوِاْن تَْدُعْوُِهْ  ى ََل يَت  ٠١١ ِاَٰل الْهُده

تمہارے اعتبار سے ( ۱)اگر تم ان کو کوئی بات بتالنے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں 

 دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔

یعنی تمہاری بتالئی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے اگر تم  ۱۔۱٢۲

ان سے رشدو ہدایت طلب کرو تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ نہ تمہیں کوئی جواب دیں گے 

 (فتح القدیر)

 
ِ ِعَباٌد َاْمثَالُُُكْ فَاْدُعوْ  ْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِ ِدِقْْيَ     ِانَّ اَّلَّ َتِجْيُبْوا لَُُكْ ِاْن ُكْنَُتْ صه  ٠١١ُِهْ فَلْيَس ْ

سو تم ان ( ۱)واقع تم ہللا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے ہی بندے ہیں 

 کو پکارو پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔

د ان سے زیادہ کامل ہو، اب وہ دیکھ نہیں یعنی جب وہ زندہ تھے، بلکہ اب تو تم خو ۱۔۱٢٤

سکتے، تم دیکھتے ہو، وہ سن نہیں سکتے، تم سنتے ہو۔ وہ کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے، تم 

سمجھتے ہو، وہ جواب نہیں دے سکتے، تم دیتے ہو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین، جن کی 

سان ہی تھے جیسے حضرت مورتیاں بنا کر پوجتے تھے، وہ بھی پہلے ہللا کے بندے یعنی ان

نوح علیہ السالم کی قوم پانچ بتوں کی بابت عقیدہ رکھتی تھی جیسا کہ صحیح بخاری میں 

 صراحتا موجود ہے کہ وہ ہللا کے نیک بندے تھے۔

 
ُّْبِّصُ  َّْبِطُشْوَن ِّبَآ  ۡ َاْم لَهُْم َاْعُْيٌ ي َّْمُشْوَن ِّبَآ  ۡ َاْم لَهُْم َايٍْد ي ََكَۗءُُكْ ُُثَّ ِكْيُدْوِن فَََل تُْنِظُرْوِن  َالَهُْم َاْرُجٌل ي َّْسَمُعْوَن ِّبَا  ۭقُِل اْدُعْوا ُْشَ َذاٌن ي   ْوَن ِّبَآ  ۡ َاْم لَهُْم اه

٠١١ 

کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام 

( ۱)وں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہ

تم اپنے سب شرکا کو بال لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو پھر مجھ کو ! آپ کہہ دیجئے

 ۔(۴)ذرا مہلت مت دو 

یعنی اب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں۔ مرنے کے ساتھ ہی  ۱۔۱٢٢

ختم ہوگئی۔ اب ان کی طرف منسوب یا تو پتھر یا دیکھنے سننے، سمجھنے اور چلنے کی طاقت 

لکڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں۔ یا گنبد، قبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنالیے 

 گئے اور یوں استخواں فروشی کا کاروبار فروغ پذیر ہے۔

یرے یعنی اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہارے مددگار ہیں تو ان سے کہو کہ م ۴۔۱٢٢

 خالف تدبیر کریں۔

 
ِلِحْْيَ      َل اْلِكتهَب ڮ َوُهَو يََتَوٰلَّ الٰصه ْي نَزَّ ِ ُ اَّلَّ ۦ اّلٰله  ٠١١ِانَّ َوِلٰ

یقیناً میرا مددگار ہللا تعاٰلی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا 

 ہے۔
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تَ  ْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه ََل يَس ْ ِ ْوَن    َواَّلَّ ُُكْ َوََلٓ َانُْفَسهُْم يَْنُّصُ  ٠١١ِطْيُعْوَن نَّْصَ

 (۱)اور جن لوگوں کو ہللا چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کرسکتے ہیں 

 جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہو وہ بھال دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ ۱۔۱٢۷

 
ى ََل  ْوَن    َوِاْن تَْدُعْوُِهْ ِاَٰل الْهُده ُِٕىْم يَْنُظُرْوَن ِالَْيَك َوُِهْ ََل يُْبِّصُ  ٠١١ يَْسَمُعْوا  َۭوتَره

اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ ( ۱)اور ان کو اگر کوئی بات بتالنے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں 

 گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔

 کا ہے۔ ۱٢۲ اس کا وہی مفہوم ہے جو آیت ۱۔۱٢۲

 
هِِلْْيَ       ٠١١ُخِذ الَْعْفَو َوْاُمْر ِِبلُْعْرِف َوَاْعرِْض َعِن الْجه

 ۔(۲)اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہوجائیں ( ۴)نیک کام کی تعلیم دیں ( ۱)آپ درگز اختیار کریں 

اور یہ ' ضرورت سے زائد مال ہو، وہ لے لو ' بعض علماء نے اس کے معنی کئے ہیں  ۱۔۱٢٢

وة کی فضیلت سے قبل کا حکم ہے، لیکن دوسرے مفسرین نے اس سے اخالقی ہدایت یعنی زک

عفو و درگزر مراد لیا ہے اور امام بن جری اور امام بخاری وغیرہ نے اس کو ترجیح دی 

ہے،چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ عیینہ بن 

میں حاضر ہوئے اور آ کر تنقید کرنے لگے کہ آپ زکوة میں نہ حصن حضرت عمر کی خدمت 

پوری عطاء دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں جس پر حضرت عمر غضب 

جو عیینہ کے )ناک ہوئے یہ صورت حال دیکھ کر حضرت عمر کے مشیر حر بن قیس نے 

صلی ہللا علیہ وسلم کو حکم حضرت عمر سے کہا کہ ہللا تعاٰلی نے اپنے نبی ( بھتیجے تھے

اور ' درگزر اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے پرہیز کیجئیے )فرمایا تھا 

جس پر حضرت عمر نے درگزر فرمایا اس کی تائید ان احادیث ' یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ 

ے مقابلے میں سے بھی ہوتی ہے جن میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے، قطع رحمی ک

 صلہ رحمی اور برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

 ُعْرف،ُسے مراد معروف یعنی نیکی ہے۔ ۴۔۱٢٢

یعنی جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکیں اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو  ۲۔۱٢٢

 یں۔ان سے اعراض فرمالیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا جواب نہ د

 
ْيٌع عَِلْْيٌ      َّٗه ََسِ ِ ِۭان َتِعْذ ِِبّلٰله ِن نَْزغٌ فَاس ْ ْيطه غَنََّك ِمَن الش َّ ا يََْنَ  ١١١َوِامَّ

( ۱)آپ کو اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو ہللا کی پناہ مانگ لیا کیجئے 

 بالشبہ وہ خوب سننے واال خوب جاننے واال ہے۔

ر آپ کو شیطان اشتعال میں النے کی کوشش کرے تو آپ ہللا کی پناہ اور اس موقع پر اگ ۱۔۴۰۰

 طلب فرمائیں۔

 
ْوَن      ْبِّصُ ِن تََذكَُّرْوا فَِاَذا ُِهْ مُّ ْيطه َن الش َّ ٌف ٰمِ

ِٕ
ى ۗ هُْم طه ََّقْوا ِاَذا َمسَّ ْيَن ات ِ  ١١٠ِۚانَّ اَّلَّ

آجاتا ہے تو وہ یاد میں یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے 

 (۱)لگ جاتے ہیں یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں 

اس میں اہل تقوٰی کی بابت بتالیا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چوکنا رہتے ہیں۔ طائف یا  ۱۔۴۰۱

طیف، اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں اسے شیطانی 

کیا گیا، کیونکہ وسوسہ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ  وسوسے کے معنی میں استعمال

 (فتح القدیر)ہے۔ 
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ْوَن     ْوَِنُْم ِِف الَْغٰيِ ُُثَّ ََل يُْقِّصُ  ١١١َوِاْخَواُِنُْم يَُمدُّ

اور جو شیاطین کے طابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے 

(۱) 

گمراہی )افروں کو گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، پھر وہ کافر یعنی شیطان ک ۱۔۴۰۴

یا شیطان انکو لے جانے میں کوتاہی میں کمی نہیں کر تے۔ یعنی اَل ( کی طرف جانے میں

 یَْقِصُرْوَن کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور اِْخَوان اْلُکفَّاِِر شیاطین بھی۔

 
يٍَة قَ  ْم ِِبه َِتِ ُُِٰكْ َوِاَذا لَْم ًَتْ ب ُر ِمْن رَّ

ِٕ
َذا بََصاۗى ْ  ۚ هه ِٰبِ ٓ ِاَلَّ ِمْن رَّ َِّبُع َما يُْوْحه ََّمآ َات ُّْؤِمنُْوَن   الُْوا لَْوََل اْجتََبيََْتَا  ۭقُْل ِان َِٰقْوٍم ي ٌة ل َرْْحَ  ١١١ َوُهًدى وَّ

معجزہ  اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ

کہ میں اس کی پیروی کرتا ہو جو مجھ پر میرے رب کی ! آپ کہہ دیجئے( ۱)کیوں نہ الئے 

طرف سے حکم بھیجا گیا ہے یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت 

 (۴)اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں 

ان کی خواہش کے مطابق دکھایا جائے۔ جیسے ان مراد ایسا معجزہ جو ان کے کہنے پر  ۱۔۴۰۲

 میں بیان کئے گئے ہیں۔ ٢۲۔٢۰کے بعض مطا بات سورہ بنی اسرائیل، آیت 

لَْواَل اَْجتَْبیتَھَا کے معنی ہیں، تو اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنا التا؟ اس کے جواب میں  ۴۔۴۰۲

میں نہیں ہے میں تو صرف وحی اٰلہی بتایا گیا کہ آپ فرما دیں، معجزات پیش کرنا میرے اختیار 

کا پیروکار ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے۔ یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ 

اور ہدایت و رحمت ہے۔ ( دالئل و براہین)ہے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر 

 بشرطیکہ کوئی ایمان الئے۔

 
َتمِ  ُن فَاس ْ ْوَن    َوِاَذا قُرِي  الُْقْراه َُُّكْ تُْرَْحُ  ١١١ُعْوا ََلٗ َوَانِْصُتْوا لََعل

اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو امید ہے کہ 

 ۔(۱)تم پر رحمت ہو 

یہ ان کافروں کو کہا جارہا ہے، جو قرآن کی تالوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور  ۱۔۴۰٤

یہ قرآن مت ( 48:۔فصلت23( اَل تَْسَمُعْوا لِٰھَذا اْلقُْرٰاِن َواْلـَغْوا فِْیهِ ) کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے 

سنو اور شور کرو، ان سے کہا گیا کہ اس کی بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو 

 شاید ہللا تعاٰلی تمہیں ہدایت سے نواز دے۔ اور یوں تم رحمت اٰلہی کے مستحق بن جاؤ۔

 
َصاِل َوََل تَُكنْ َواذْ  ُدْوَن الَْجــهِْر ِمَن الَْقْوِل ِِبلُْغُدٰوِ َواَْله ِخْيَفًة وَّ ََّك ِِفْ نَْفِسَك تََْضُّعًا وَّ ب ِفِلْْيَ    ُكْر رَّ َن الْغه  ١١١ ِمٰ

اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور ! اور اے شخص

 کم آوازکے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔زور کی آواز کی نسبت 

 
ُحْونَٗه َوََلٗ يَْسُجُدْوَن     بِٰ ْوَن َعْن ِعَباَدِتٖه َويُس َ َتْكَِبُ َِٰك ََل يَس ْ ْيَن ِعْنَد َرب ِ  {السجدہ}ڙ١١١ِانَّ اَّلَّ

پاکی یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی 

 بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔
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 سورة االنفال
 (۷٢۔ تعداد آیات  ۲سورة االنفال ۔ سورہ نمبر )
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے
 

لُْونََك َعِن اَْلَنْ  َ وَ يَْســـــ  َ َوَاْصِلُحْوا َذاَت بَيْنُُِكْ  ۠ َوَاِطْيُعوا اّلٰله َُّقوا اّلٰله ُسْوِل ۚ فَات ِ َوالرَّ ْؤِمِنْْيَ     َفاِل  ۭقُِل اَْلَنَْفاُل ّلِلٰه ٓ ِاْن ُكْنَُتْ مُّ  Ǻَرُسْوََلٗ

یں کہ غنیمتیں ہللا کی ہ! آپ فرما دیجئے( ۱)یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں 

سو تم ہللا سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصالح کرو اور ہللا تعاٰلی ( ۴)اور رسول کی ہیں 

 ۔(۲)اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو 

اَْنفَا ل، نَفَل،ُ کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں، یہ مال و اسباب کو کہا جاتا ہے، جو  ۱۔۱

اس ( زیادہ( )نفل)میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے اس کو  کافروں کے ساتھ جنگ

لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھیں۔ یہ گویا امت 

جو آخرت میں )محمدیہ پر ایک زائد چیز حالل کی گئی ہے اس لئے کہ یہ جہاد کے اجر سے 

 بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ایک زائد چیز ہے جو ( ملے گا

یعنی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ ہللا کے رسول ہللا کے حکم سے اسے تقسیم  ۴۔ ۱

 فرمائے گا۔ نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہو تقسیم کرلو۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ تینوں باتوں پر عمل بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اس سے تقٰو ی،  ۲۔۱

ذات البین اور اور ہللا اور رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے خاص طور پر مال اصالح 

غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل نہایت ضروری ہے کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی 

فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے اس کے عالج کے لئے اصالح ذات البین پر زور دیا۔ ہیرا 

کا بھی امکان رہتا ہے اس کے لیے تقوی کا حکم دیا۔ اس کے باوجود بھی  پھیری اور خیانت

 کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل ہللا اور رسول کی اطاعت میں مضمر ہے۔
 

يهُتٗه َزادَ  ْم اه ُ َوِجلَْت قُلُْوُّبُْم َوِاَذا تُِلَيْت عَلَْْيِ يَْن ِاَذا ُذِكَر اّلٰله ِ ََّما الُْمْؤِمنُْوَن اَّلَّ ُْوَن   ِان ْم يََتَوُكَّ ِ عَٰله َرّٰبِ  ښĄَْتُْم ِايَْماًَن وَّ

بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب ہللا تعاٰلی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں 

اور جب ہللا تعاٰلی کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ 

 (۱)لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں  کر دیتی ہیں اور وہ

، ہللا اور اس کے رسول صلی ہللا ۱صفات بیان کی گئی ہیں  ٤ان آیات میں اہل ایمان کی  ۱۔۴

۔ ہللا کا ذکر سن کر، ہللا ۴علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ صرف ہللا کی یعنی قرآن کی۔ 

قرآن سے ایمانوں میں اضافہ ہوتا  ۔ تالوت۲کی جاللت وعظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ 

۔ ٤( جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے)ہے 

اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد ہللا 

نہیں کرتے کیونکہ انہیں کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اسباب سے اعراض و گریز بھی 

اختیار کرنے کا حکم ہللا تعاٰلی نے ہی دیا ہے، لیکن اسباب ظاہری کو ہی نہیں سب کچھ ہی نہیں 

سمجھ لیتے بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشیت اٰلہی ہی ہے، اس لئے جب تک 

ے اور اس یقین اعتماد کی ہللا کی مشیت بھی نہیں ہوگی، یہ ظاہری اسباب کچھ نہیں کر سکیں گ

بنیاد پر پھر وہ ہللا کی مدد و اعانت حاصل کرنے سے ایک لمحے کے لئے بھی غافل نہیں 

ہوتے۔ آگے ان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے اور ان صفات کے حاملین کے لئے ہللا کی طرف 
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ہے سے سچے مومن ہونے کا سرٹیفیکیٹ اور مغفرت و رحمت اٰلہی اور رزق کریم کی نوید 

ُ ِمْنھُمْ   ۴جنگ بدر کا پس منظر۔ جنگ بدر جو( ہللا تعاٰلی ہمیں بھی ان میں شمار فرمالے)َجَعلَنَا ہللٰاٰ

ہجری میں ہوئی کافروں کیساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ عالوہ ازیں یہ منصوبہ بندی اور 

پر اس کے  تیاری کے بغیر اچانک ہوئی نیز بےسروسامانی کیوجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور

جو ابھی )لیے تیار بھی نہیں تھے۔ مختصرا اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ ابو سفیان کی 

سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جارہا تھا چونکہ ( مسلمان نہیں ہوئے تھے

مسلمانوں کا بھی بہت سامال واسباب ہجرت کیوجہ سے مکہ رہ گیا تھا یا کافروں نے چھین لیا 

یز کافروں کی قوت وشوکت کو توڑنا بھی مقتضائے وقت تھا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر تھا ن

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور مسلمان 

اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو بھی اس امر کی اطالع مل گئی۔ چنانچہ انہوں 

و اپناراستہ تبدیل کرلیا۔ دوسرے مکہ اطالع بھجوادی جس کی بنا پر ابو جہل ایک نے ایک ت

لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا، نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو 

اس صورت حال کا علم ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھ دیا اور ہللا کا وعدہ بھی 

میں سے ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ تاہم ( تجارتی قافلہ اور لشکر)وں بتالیا کہ ان دون

پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلے کے تعاقب کامشورہ دیا، 

جب کہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے میں بھرپور 

 پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ تعاون کا یقین دالیا۔ اسی
 

ُْم يُْنِفُقْوَن     ا َرَزْقِنه لهوَة َوِممَّ ْيَن يُِقْيُمْوَن الصَّ ِ  ۭ Ǽاَّلَّ

جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے 

 ہیں۔
 

تٌ  َك ُِهُ الُْمْؤِمنُْوَن َحقًّا  ۭلَهُْم َدَرجه
ِٕ
ى
ۗ ٌ     ُاوله َْ ِرْزٌق َكِر ْم َوَمْغِفَرةٌ وَّ ِ  Ćِۚعْنَد َرّٰبِ

سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور 

 عزت کی روزی ہے۔
 

رُِهْونَ  َن الُْمْؤِمِنْْيَ لَكه َُّك ِمْنْۢ بَيِْتَك ِِبلَْحٰقِ  ۠ َوِانَّ فَرِيْقًا ٰمِ ٓ َاْخَرَجَك َرب   Ĉ    مََكَ

اور مسلمانوں کی ( ۱)جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا 

 (۴)ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی 

یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختالف کا باعث بنا  ۱۔٢

ہ وسلم کے حوالہ کر دیا گیا تو اسی میں ہوا تھا، پھر اسے ہللا اور اس کے رسول صلی ہللا علی

مسلمان کی بہتری تھی، اسی طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے 

کے بجائے، لشکر قریش سے مڈ بھیڑ ہوجانا، بعض طبائع کے لئے ناگوار تھا لیکن اس میں بھی 

 بآلخر فائدہ مسلمانوں ہی کا تھا۔

یش سے لڑنے کے معاملے میں تھی، جس کا اظہار چند افراد کی یہ ناگواری لشکر قر ۴۔٢

طرف سے ہوا اور اس کی وجہ صرف بےسروسامانی تھی۔ اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے 

 نہیں ہے۔
 

ََّما يَُساقُْوَن ِاَٰل الَْمْوِت َوُِهْ يَْنُظُرْوَن    َ ََكَن اِدلُْونََك ِِف الَْحٰقِ بَْعَدَما تََبْيَّ  Čَُۭيَ
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آپ سے اس طرح جھگڑ ( ۱)اس حق کے بارے میں، اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہوگیا تھا  وہ

رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکنے کے لئے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں 

(۴) 

یعنی یہ بات ظاہر ہوگئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے اور اب لشکر قریش ہی سامنے  ۱۔٦

 ڑائی ناگزیر ہے۔ہے جس سے ل

یہ بےسروسامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس  ۴۔٦

 کا اظہار ہے۔
 

ْوَكِة تَُكْوُن لَ  ْوَن َانَّ غَْْيَ َذاِت الشَّ َا لَُُكْ َوتََودُّ َفتَْْيِ َاِنَّ
ِٕ
اۗى ُ ِاْحَدى الطَّ ُ َوِاْذ يَِعُدُُكُ اّلٰله ِفرِْيَن    ُُكْ َويُرِيُْد اّلٰله ِتٖه َويَْقَطَع َداِبَر الْكه مه قَّ الَْحقَّ ِبَُكِ ِ   Ċَاْن ُيُّ

جب کہ ہللا تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا ! اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو

اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ( ۱)تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آجائے گی 

اور ہللا تعاٰلی کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کردے ( ۴)ہاتھ آجائے 

 اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔

یعنی یا تو تجارتی قافلہ تمہیں مل جائے گا، جس سے تمہیں بغیر لڑائی کے وافر مال و  ۱۔۷

ں غلبہ ہوگا اور اسباب مل جائے گا، بصورت دیگر لشکر قریش سے تمہارا مقا لہ ہوگا اور تمہی

 مال غنیمت ملے گا۔

 یعنی تجارتی قافلہ سے بغیر لڑے مال ہاتھ آجائے۔ ۴۔۷
 

 Ďِۚلُيِحقَّ الَْحقَّ َويُْبِطَل الَْباِطَل َولَْو َكِرَه الُْمْجرُِمْوَن   

 (۱)تاکہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت کردے گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں 

اس کے برعکس یہ چاہتا تھا کہ لشکر قریش سے تمہاری جنگ ہو تاکہ کفر کی لیکن ہللا  ۱۔۲

 کے لئے ناگوار ہی ہو۔( مشرکوں)قوت و شوکت ٹوٹ جائے گو یہ امر مجرموں 
 

َكِة ُمْرِدِفْْيَ    
ِٕ
َن الَْملهۗى لٍْف ٰمِ ُُكْ ِِبَ ْ ُمِمدُّ َتَجاَب لَُُكْ َاّٰنِ َتِغْيثُْوَن َربَُُّكْ فَاس ْ  Ḍِاْذ تَس ْ

اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر ہللا نے تمہاری سن لی کہ 

 ۔(۱)میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دونگا جو لگاتار چلے آئیں گے 

یعنی ہزار کے )تھی جب کہ کافر اس سے تین گنا  ۲۱۲اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد  ۱۔٢

ر بےسروسامان تھے جب کے کافروں کے پاس اسلحے کی قریب تھے پھر مسلمانوں نہتے او

بھی فروانی تھی ان حاالت میں مسلمانوں کا سہارا صرف ہللا کی ذات ہی تھی جس سے وہ گڑ 

گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے خود نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں 

چنانچہ ہللا تعاٰلی نے دعائیں قبول ( صحیح بخاری)نہایت الحاح و زاری سے مصروف دعا تھے 

کیں اور ایک ہزار فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لئے 

 آگئے۔
 

 َ ِ ِۭانَّ اّلٰله ِمْن ِعْنِد اّلٰله نَّ ِبٖه قُلُْوبُُُكْ َۭوَما النَّّْصُ ِاَلَّ
ِٕ
ي َوِلَتْطَمى ُ ِاَلَّ بُّْشه      01يٌْز َحِكْْيٌ    َعِز َوَما َجَعَِلُ اّلٰله

اور ہللا تعاٰلی نے یہ امداد محض اس لئے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو 

 ۔(۱)جو کہ زبردست حکمت واال ہے ( ۱)جائے اور مدد صرف ہللا کی طرف سے ہے 

 یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لئے تھا ۱۔۱۰

ورنہ اصل مدد تو ہللا کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا تاہم 

اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عمالً جنگ میں حصہ نہیں لیا احادیث سے 
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معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہ تیغ کیا 

 ۔(ح بخاریصحی)
 

َماِۗء َماًۗء ِلُٰيَطهَِٰرُُكْ ِبٖه َويُْذهِ  َن السَّ نُْه َويََُنُِٰل عَلَْيُُكْ ِمٰ ْيُُكُ النَُّعاَس َاَمنًَة ٰمِ ْقَداَم  ِاْذ يَُغش ِٰ َِٰت ِبِه اَْلَ ِبطَ عَٰله قُلُْوِبُُكْ َويُثَب ِن َوِلَْيْ ْيطه  ۭ 00َب َعْنُُكْ ِرْجَز الش َّ

کہ ہللا تم پر اونگھ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے اس وقت کو یاد کرو جب 

اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کردے ( ۱)لئے 

اور تمہارے دلوں کو مضبوط کردے اور ( ۴)اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کردے 

 (۲)تمہارے پاؤں جمادے 

ح جنگ بدر میں بھی ہللا تعاٰلی نے مسلمانوں پر اونگھ طاری کردی جس جنگ احد کی طر ۱۔۱۱

سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہوگئے اور اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر 

 طاری ہوگئی۔

تیسرا انعام یہ کیا کہ بارش نازل فرمادی جس سے ایک تو ریتلی زمین میں نقل و حرکت  ۴۔۱۱

طہارت میں آسانی ہوگئی، تیسرے اس سے شیطانی وسوسوں کا  آسان ہوگئی دوسرے وضو و

ازالہ فرما دیا جو اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تم ہللا کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی 

پانی سے دور ہو، دوسرے جنابت کی حالت میں تم لڑوگے تو کیسے ہللا کی رحمت و نصرت 

 ب کہ تمہارے دشمن سیراب ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔تمہیں حاصل ہوگی؟ تیسرے تم پیاسے ہو، ج

 یہ چوتھا انعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کرکے کیا گیا۔۲۔۱۱ 
 

 ِ َمنُْوا   َۭسُالِْقْي ِِفْ قُلُْوِب اَّلَّ ْيَن اه ِ ُتوا اَّلَّ ْ َمَعُُكْ فَثَبِٰ َكِة َاّٰنِ
ِٕ
َُّك ِاَٰل الَْملهۗى ْعبَ ِاْذ يُْوِ ْ َرب  ۭ 01فَاْْضِبُْوا فَْوَق اَْلَْعنَاِق َواْْضِبُْوا ِمِْنُْم ُكَّ بَنَاٍن    ْيَن َكَفُروا الرُّ

اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم 

سو تم گردنوں ( ۱)ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں 

 (۴)و اور ان کے پور پور کو مارو پر مار

یہ ہللا تعاٰلی نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس جس طریقے  ۱۔۱۴

 سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی اس کا بیان ہے۔

یہ اطراف ( کنارے)بَنَاِن۔ ہاتھوں اور پیروں کے پور۔ یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف  ۱۔۱۴

ظاہر ہے کہ وہ معزور ہوجائیں گے۔ اسطرح وہ ہاتھوں سے تلوار چالنے  کاٹ دیئے جائیں تو

 کے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے۔
 

َ َشِديُْد الِْعَقا َ َوَرُسْوََلٗ فَِانَّ اّلٰله َُّشاِقِق اّلٰله َ َوَرُسْوََلٗ  ۚ َوَمْن ي ُْم َشاۗقُّوا اّلٰله ِِلَ ِِبَِنَّ  01ِب  ذه

سزا ہے کہ انہوں نے ہللا کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو ہللا کی اور یہ اس بات کی 

 اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بیشک ہللا تعاٰلی سخت سزا دینے واال ہے۔
 

ِفرِيَْن عََذاَب النَّاِر  ِلُُكْ فَُذْوقُْوُه َوَانَّ ِلْلكه  01ذه

 نم کا عذاب مقرر ہی ہے۔سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہ
 

ُّْوُِهُ اَْلَْدَِبَر   يَْن َكَفُرْوا َزْحفًا فَََل تَُول ِ َمنُْوٓا ِاَذا لَِقْيَُتُ اَّلَّ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ  ۚ 01َّيه

 (۱)جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ، تو ان سے پشت مت پھیرنا ! اے ایمان والو

ے کے مقابل اور دوبدو ہونا۔ یعنی مسلمان اور کافر جب َز ْحفًا کے معنی ہیں ایک دوسر ۱۔۱٢

ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پیٹھ پھیر کا بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث 

 میں ہے
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ْبَع اْلُمْوبِقَاِت  سات ہالک کر دینے والی چیزوں سے بچو ان سات میں ایک َواتَٰولَِی یَوَم ' اَ ْجتَنِبُْوا السَّ

 (مقابلے والے دن پیٹھ پھیر جانا ہے)ْحِف الزَّ 
 

ا ِاله ِفئٍَة فََقْد َِبَۗء ِبَغَضٍب  ً ِِٰقتَاٍل َاْو ُمتََحَٰيِ ٍذ ُدبَُرٗهٓ ِاَلَّ ُمتََحٰرِفًا ل
ِٕ
ِٰهِْم يَْوَمى َُّول ُ  َۭوِبئَْس الَْمِصْْيُ    َوَمْن ي ىُه ََجََّنَّ ِ َوَمْاوه َن اّلٰله  01 ٰمِ

قع پر پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لئے پینترا بدلتا ہو یا اور جو شخص ان سے اس مو

باقی اور جو ایسا کرے گا وہ ( ۱)جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستشٰنی ہے ( اپنی)جو 

 ۔(۴)ہللا کے غضب میں آجائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے 

یرنے سے جو منع کیا گیا ہے، دو صورتیں اس سے مستشٰنی ہیں۔ گزشتہ آیت میں پیٹھ پھ ۱۔ ۱٦

ْف کے معنی ہیں ایک طرف پھر جانا، یعنی لڑائی میں  ایک تحرف کی دوسری تحیز کی تََحرُّ

جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا لڑتا ایک طرف پھر 

ہو کر بھاگ رہا ہے لیکن وہ پھر ایک دم جائے، دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکت خوردہ 

پینترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کردے۔ یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو 

بعض دفعہ ضروری ہوتی ہے۔ تََحیُُّز کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں، کوئی مجاہد لڑتا 

ایک طرف ہوجائے، تاکہ وہ اپنی جماعت لڑتا تنہا رہ جائے تو یہ لطائف الحیل میدان جنگ سے 

کی طرف پناہ حاصل کر سکے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے۔ یہ دونوں صورتیں جائز 

 ہیں۔

یعنی مذکورہ دو صورتوں کے عالوہ کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے گا، اس  ۴۔۱٦

 کے لئے سخت

 وعید ہے۔
 

 َ ى ۚ َوِلُيْبِٰلَ الُْمْؤِمِنْْيَ ِمنُْه بَََلًۗء َحَسـنًا  ۭفَََلْ تَْقُتلُْوُِهْ َولهِكنَّ اّلٰله َ َرمه ِكنَّ اّلٰله
ْيٌع عَِلْْيٌ     قَتَلَهُْم  ۠ َوَما َرَمْيَت ِاْذ َرَمْيَت َوله َ ََسِ  01ِانَّ اّلٰله

اور آپ نے خاک کی مٹھی ( ۱)سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن ہللا تعاٰلی نے ان کو قتل کیا۔ 

تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا ( ۴)یں پھینکی بلکہ ہللا تعاٰلی نے پھینکی نہ

 بالشبہ ہللا تعاٰلی خوب سننے واال خوب جاننے واال ہے۔( ۲)خوب عوض دے 

یعنی جنگ بدر کی ساری صورت حال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور جس جس  ۱۔ ۱۷

ئی، اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں طرح ہللا نے تمہاری وہاں مدد فرما

کا قتل، یہ تمہارا کارنامہ ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ہللا کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں 

 یہ فتح حاصل ہوئی اس لئے دراصل انہیں قتل کرنے واال ہللا تعاٰلی ہے۔

وں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی جنگ بدر میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے کنکری ۴۔۱۷

طرف پھینکی تھی، جسے ایک تو ہللا تعاٰلی نے کافروں کے مونہوں اور آنکھوں تک پہنچادیا 

اور دوسرے، اس میں یہ تاثیر پیدا فرمادی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور انہیں کچھ 

دد سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی سجھائی نہیں دیتا تھا، یہ معجزہ بھی، جو اس وقت ہللا کی م

کنکریاں بیشک آپ نے ! کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ ہللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر

پھینکی تھیں، لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی، اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ 

 ہمارا ہی کام تھا نہ کہ آپ کا۔کنکریاں کیا کر سکتی تھیں؟ اس لئے یہ بھی دراصل 

بالء یہاں نعمت کے معنی میں ہے۔ یعنی ہللا کی یہ تائید و نصرت، ہللا کا انعام ہے جو  ۲۔۱۷

 مومنوں پر ہوا۔
 

ِفرِْيَن     َ ُمْوِهُن َكْيِد اْلكه ِلُُكْ َوَانَّ اّلٰله  01ذه
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وں کی تدبیر کو کمزور کرنا ہللا تعاٰلی کو کافر( دوسری بات یہ ہے)یہ ہوئی اور ( ایک بات تو)

 (۱)تھا 

دوسرا مقصد اس کا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا اور ان کی قوت و شوکت کو توڑنا  ۱۔۱۲

 تھا۔
 

َُُّكْ ۚ َوِاْن تَُعْوُدْوا نَُعْد ۚ وَ  ـَْتْفِتُحْوا فََقْد َجاَۗءُُكُ الَْفْتُح ۚ َوِاْن تَنََْتُْوا فَهَُو َخْْيٌ ل َ َمَع الُْمْؤِمِنْْيَ     لَْن تُغْ ِاْن تَس ْت   َوَانَّ اّلٰله لَْو َكَُثَ ا وَّ ً    01ِنَ َعْنُُكْ ِفئَُتُُكْ َشـْيـــــ 

اور اگر باز آجاؤ تو ( ۱)اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آموجود ہوا 

پھر وہی کام کریں  یہ تمہارے لئے نہایت خوب ہے اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی

گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے 

 کہ ہللا تعاٰلی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

ہللا ہم میں سے ' ابو جہل وغیرہ روسائے قریش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ  ۱۔۱٢

اپنے طور پر وہ ' رحم ہے، کل کو تو اسے ہالک کردے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع 

مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے، اس لئے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب کہ ہللا 

تعاٰلی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمادی تو ہللا تعاٰلی ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ فتح یعنی 

رہے تھے تو وہ فیصلہ تو سامنے آچکا ہے، اس لئے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر 

اب تم کفر سے باز آجاؤ، تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے 

میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود 

 تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔
 

ْينَ  ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ َّْوا َعْنُه َوَانَُْتْ تَْسَمُعْوَن    َّيه َ َوَرُسْوََلٗ َوََل تََول َمنُْوٓا َاِطْيُعوا اّلٰله  ښ11اه

سے روگردانی ( کا کہنا ماننے)ہللا کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس ! اے ایمان والو

 مت کرو سنتے جانتے ہوئے۔
 

عْ  ْيَن قَالُْوا ََسِ ِ  10نَا َوُِهْ ََل يَْسَمُعْوَن     َوََل تَُكْونُْوا ََكَّلَّ

اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعوٰی تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حاالنکہ وہ سنتے 

 (۱)سناتے کچھ نہیں 

یعنی سن لینے کے باوجود، عمل نہ کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، تم اس رویے سے  ۱۔۴۱

رہ، گونگا، غیر عاقل اور بدترین خالئق قرار دیا گیا بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہ

ہے۔ َدَوٰب، َدا بَّۃ، کی جمع ہے، جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ دابہ ہے۔ مراد 

مخلوقات ہے۔ یعنی یہ سب سے بدتر ہیں جو حق کے معاملے میں بہرے گونگے اور غیر عاقل 

 ہیں۔
 

َواٰۗبِ ِعْنَد ا ْيَن ََل يَْعِقلُْوَن    ِانَّ َْشَّ الَّ ِ مُّ الُْبُْكُ اَّلَّ ِ الصُّ  11ّلٰله

( ذرا)بیشک بدترین خالئق ہللا تعاٰلی کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں جو کہ 

 (۱)نہیں سمجھتے 

ْوَن لَھُْم قُلُْوٌب الَّ یَْفقَھُ )اس بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے۔  ۱۔۴۴

ٕىَِك َكااْلَْنَعاِم بَْل ھُْم اََضلُّ ۘ  اُولٰ ۘ  َولَھُْم ٰاَذاٌن الَّ یَْسَمُعْوَن بِھَا   ۘ  َولَھُْم اَْعیٌُن الَّ یُْبِصُرْوَن بِھَا   ۘ  بِھَا 

ان کے دل ہیں، لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی (( 378:۔ االعراف7( ٕىَِك ھُُم اْلٰغفِلُْونَ ۘ  اُولٰ 

ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں یہ چوپائے  آنکھیں ہیں، لیکن

 بےخبر ہیں۔( ہللا سے)کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہ لوگ 
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ْعرُِضْوَن    ُِهْ مُّ َّْوا وَّ َعهُْم لََتَول َعهُْم  َۭولَْو َاَْسَ ََْسَ ا َلَّ ْم َخْْيً ُ ِفْْيِ  11َولَْو عََِلَ اّلٰله

اور اگر ان ( ۱)ور اگر ہللا تعاٰلی ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا ا

 (۴)کو اب سنادے تو ضرور روگردانی کریں گے بےرخی کرتے ہوئے 

یعنی ان کے سماع کو نافع بناکر ان کو فہم صحیح عطا فرمادیتا، جس سے وہ حق کو قبول  ۱۔۴۲

لیکن چونکہ ان کے اندر خیر یعنی حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس کر لیتے اور اسے اپنالیتے۔ 

 لئے وہ فہم صحیح سے محروم ہیں۔

پہلے سماع سے مراد سماع نافع ہے۔ اس دوسرے سماع سے مراد مطلق سماع ہے۔ یعنی  ۴۔۴۲

اگر ہللا تعاٰلی انہیں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس 

 بدستور اس سے اعراض کریں گے۔ لئے وہ
 

ِيْيُُكْ ۚ َواْعلَُمْوٓا َانَّ  ُسْوِل ِاَذا َدعَاُُكْ ِلَما ُُيْ ِ َوِللرَّ َتِجْيُبْوا ّلِلٰه َمنُوا اس ْ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ْوَن   َّيه َّشُ َّٗهٓ ِالَْيِه َُتْ ْوُل بَْْيَ الَْمْرِء َوقَلِْبٖه َوَان َ َُيُ  11 اّلٰله

تم ہللا اور رسول کے کہنے کو بجا الؤ جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش ! اے ایمان والو

اور جان رکھو کہ ہللا تعاٰلی آدمی کے اور اس کے قلب کے ( ۱)چیز کی طرف بالتے ہوں 

 اور بالشبہ تم سب کو ہللا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔( ۴)درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے 

یزوں کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جہاد لَِما یُْحیِْیُکْم ایسی چ ۱۔۴٤

مراد لیا ہے کہ اس میں تمہاری زندگی کا سروسامان ہے۔ بعض نے قرآن کے اوامر و نواہی اور 

احکام شرعیہ مراد لئے ہیں، جن میں جہاد بھی آجاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ہللا اور رسول 

 اس پر عمل کرو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ صلی ہللا علیہ وسلم کی بات مانو، اور

یعنی موت وارد کرکے، جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے  ۴۔۴٤

کہ تمہیں موت آجائے، ہللا اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ بعض نے کہا کہ ہللا 

ور تمثیل بیان کیا گیا ہے اور تعاٰلی انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بط

مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر 

نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور جب چاہتا 

نسان اسکی مشیت کے بغیر کسی ان کے اور انکے دلوں کے درمیان حائل ہوجاتا ہے۔ حتی کہ ا

چیز کو پا نہیں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قراردیا ہے کہ مسلمان دشمن کی 

کثرت سے خوف زدہ تھے تو ہللا تعاٰلی نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں 

ارے ہی مفہوم میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ س

امام ابن جریر کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ( فتح القدیر)مراد ہوسکتے ہیں 

ہے جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثال ایک حدیث میں 

کی دو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا۔ بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان 

انگلیوں کے درمیان ہیں انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی ہللا علیہ وسلم 

! نے یہ دعا پڑھی۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے 

ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیردے۔ بعض روایات میں ثبت قلبی علی دینک کے 

 یں۔الفاظ ہ
 

َ َشِديُْد الِْعَقا ًة  َۚواْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله يَْن َظلَُمْوا ِمنُُْكْ َخاۗصَّ ِ َُّقْوا ِفْتنًَة َلَّ تُِصْيََبَّ اَّلَّ  11ِب   َوات

کہ جو خاص کر صرف ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ! اور تم ایسے وبال سے بچو

 ر یہ جان رکھو کہ ہللا سخت سزا دینے واال ہے۔او( ۱)سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں 
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اس سے مراد یا تو بندوں کا ایک دوسرے پر تسلط ہے جو بال تخصیص، عام و خاص پر  ۱۔۴٢

ظلم کرتے ہیں، یا وہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش یا سیالب وغیرہ اراضی و سماوی آفات کی 

ہوتے ہیں۔ یا بعض احادیث میں امر صورت میں آتے ہیں اور نیک اور بد سب ہی ان سے متاثر 

 بالمعروف و نہی ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے، مراد ہے۔
 

ىُُكْ وَ  وه َفُُكُ النَّاُس فَاه طَّ َٰ ََّت افُْوَن َاْن ي َتْضَعُفْوَن ِِف اَْلَْرِض ََّتَ ا ِاْذ َانَُْتْ قَِلْيٌل مُّس ْ ََّدُُكْ ِبنَّْصِٖه َورَ َواْذُكُرْوٓ بهِت لََعلَُُّكْ تَْشُكُرْوَن    َاي يِٰ َن الطَّ  11َزقَُُكْ ِمٰ

جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کئے جاتے تھے۔ اس ! اور اس حالت کو یاد کرو

اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو ہللا نے تم کو رہنے کی جگہ دی 

 ۔(۱)تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو  اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور

اس میں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں  ۱۔۴٦

 مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل اٰلہی ہمکنار ہوئے، اس کا تذکرہ ہے۔
 

 َ ْونُوا اّلٰله َمنُْوا ََل ََّتُ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ نهِتُُكْ َوَانَُْتْ تَْعلَُمْوَن    َّيه ْونُْوٓا َامه ُسْوَل َوََّتُ  11 َوالرَّ

میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل ( کے حقوق)تم ہللا اور رسول ! اے ایمان والو

 ۔(۱)حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو 

ور رسول صلی ہللا علیہ ہللا اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں ہللا ا ۱۔۴۷

وسلم کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت میں اس کے برعکس معصیت کار۔ اسی طرح یہ بھی 

خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا 

جائے اور ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی 

ی ہللا علیہ وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صل

اس کا ایمان نہیں، ' صلی ہللا علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے 

جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں اور اس کا دین نہیں، جس کے اندر دین کی پابندی کا 

 ں۔احساس نہی
 

َ ِعْنَدٗهٓ َاْجٌر َعِظْْيٌ     َانَّ اّلٰله ََّمآ َاْمَوالُُُكْ َوَاْوََلُدُُكْ ِفْتنٌَة    وَّ    11َواْعلَُمْوٓا َان

( ۱)اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اوالد ایک امتحان کی چیز ہے 

 اری اجر ہے۔اور اس بات کو جان رکھو کہ ہللا تعاٰلی کے پاس بڑا بھ

مال اور اوالد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور ہللا اور رسول کی اطاعت  ۱۔۴۲

قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ( آزمائش)سے گریز پر مجبور کرتی ہے اس لئے ان کو فتنہ 

ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے 

رے کرتا ہے یا نہیں؟ اگر پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ پو

بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اوالد اس کے لئے عذاب اٰلہی کا باعث بن 

 جائیں گے۔
 

َُُّكْ فُْرقَاَنً    َعْل ل َ ََيْ َمنُْوٓا ِاْن تَتَُّقوا اّلٰله يَْن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظْْيِ     َّيه ِتُُكْ َويَْغِفْر لَُُكْ ۭ َواّلٰله اه يِٰ يَُكفِْٰر َعْنُُكْ س َ  11وَّ

اگر تم ہللا سے ڈرتے رہو گے تو ہللا تعاٰلی تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور ! اے ایمان والو

 بڑے فضل واال ہے۔تم سے تمہارے گناہ دور کردے گا اور تم کو بخش دے گا اور ہللا تعاٰلی 

تقوٰی کا مطلب ہے، اوامر اٰلہی کی مخالفت اور اس کی مناہی کے ارتکاب سے بچنا اور  ۱۔۴٢

فرقان کے کئی معنی بیان کئے گئے ہیں مثالً ایسی چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق 

استہ کیا جاسکے۔ مطلب یہ ہے کہ تقوٰی کی بدولت دل مضبوط، بصیرت تیزتر اور ہدایت کا ر
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واضح تر ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو ہر ایسے موقعے پر، جب عام انسان شک و شبہ کی 

وادیوں میں بھٹک رہے ہوں، صراط مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ عالوہ ازیں فتح اور نصرت 

اور نجات و مخرج بھی اس کے معنی کئے گئے ہیں۔ اور سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ 

قینا یہ سارے ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ کفر، مغفرت گناہ اور تقوٰی سے ی

 فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے۔
 

 ُ ْيَن َكَفُرْوا ِلُيثِْبُتْوَك َاْو يَْقُتلُْوَك َاْو ُُيْرُِجْوَك  َۭويَْمُكُرْوَن َويَْمُكُر اّلٰله ِ كِ َوِاْذ يَْمُكُر ِبَك اَّلَّ ُ َخْْيُ الْمه  11رِْيَن    َۭواّلٰله

جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ ! اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے

اور وہ تو اپنی تدبیریں کر ( ۱)کو قید کرلیں، یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں 

 ۔(۴)ہللا ہے  رہے تھے اور ہللا اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر واال

یہ اس سازش کا تذکرہ جو روسائے مکہ نے ایک رات دار الندہ میں تیار کی تھی اور  ۱۔۲۰

باالخر یہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر مامور کیا جائے تاکہ 

 کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دیکر جان چھوٹ جائے۔

چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہر اس انتظار میں  ۴۔۲۰

کھڑے رہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم باہر نکلیں تو آپ کا کام تمام کردیں۔ ہللا تعاٰلی نے آپ 

صلی ہللا علیہ وسلم کو سازش سے آگاہ فرمادیا اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی 

ا، حتٰی کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں ہللا کی تدبیر تھی۔ جس نہیں لگ

 سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔
 

ٓ َاسَ  َذآ ِاَلَّ َذآ    ِاْن هه ْعنَا لَْو نََشاُۗء لَُقلْنَا ِمثَْل هه يهتُنَا قَالُْوا قَْد ََسِ ْم اه  10ِلْْيَ    اِطْْيُ اَْلَوَّ َوِاَذا تُْتٰله عَلَْْيِ

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں 

تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بےسند باتیں ہیں جو پہلوں سے 

 منقول چلی آرہی ہیں۔
 

َذا ُهَو الْ  هُمَّ ِاْن ََكَن هه
ٰه َماِۗء َاِو اـِْتنَا ِبَعَذاٍب َاِلْْيٍ   َوِاْذ قَالُوا الل َن السَّ  11َحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فََاْمِطْر عَلَْينَا ِحَجاَرًة ٰمِ

اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر ! اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے ہللا

 آسمان سے پتھر برسایا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کردے۔
 

َتْغِفُرْوَن   َوَما ََكنَ  َّبُْم َوُِهْ يَس ْ ُ ُمَعٰذِ ْم ۭ َوَما ََكَن اّلٰله َّبُْم َوَانَْت ِفْْيِ ُ ِلُيَعٰذِ  11اّلٰله

اور ہللا ان کو ( ۱)اور ہللا تعاٰلی ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے 

 ۔(۴)عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں 

یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا، اس لحاظ سے آپ صلی ہللا علیہ  ۱۔۲۲

 وسلم کا وجود گرامی ان کے حفظ و امان کا سبب تھا۔ 

اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے، یا یہ کہ طواف کرتے وقت  ۴۔۲۲

 مشرکین 

 کہا کرتے تھے۔ َغْفَرانََک َربَّنَا ْغفَُرانَکَ 
 

ْوَن َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوَما ََكنُْوٓا َاْوِلَياَۗءٗه  ِۭانْ  ُ َوُِهْ يَُصدُّ َّبُُم اّلٰله ُِهْ ََل يَْعلَُمْوَن  َوَما لَهُْم َاَلَّ يَُعٰذِ  11 َاْوِلَياُۗؤٗهٓ ِاَلَّ الُْمتَُّقْوَن َولهِكنَّ اَْكََثَ
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ہللا تعاٰلی سزا نہ دے حاالنکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے  اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو

ہیں، جب کہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور اشخاص 

 نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔

اس  کا متولی سمجھتے تھے اور( خانہ کعبہ)یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو مسجد حرام  ۱۔۲٤

اعتبار سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس کو چاہتے نہ دیتے۔ چنانچہ 

مسلمانوں کو بھی وہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے حاالنکہ وہ اس کے متولی ہی نہیں 

تھے، زبردستی بنے ہوئے تھے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا، اس کے متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے 

شرک۔ عالوہ ازیں اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے ہیں نہ کہ م

جو مشرکین کے لئے عذاب عظیم رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے، 

جو پیغمبر کی موجودگی یا استغفار کرتے رہنے کی وجہ سے نہیں آتا، اس سے مراد عذاب 

بیہ کے طور پر چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی استیصال اور ہالکت کلی ہے۔ عبرت وت

 نہیں۔
 

تَْصِديًَة   ۭ فَُذْوقُوا الَْعَذاَب ِبَما ُكْنَُتْ تَْكُفُرْوَن   11 َوَما ََكَن َصََلَُتُْم ِعْنَد الَْبيِْت ِاَلَّ ُمََكًۗء وَّ

نے کفر کے سو اپ( ۱)اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا 

 سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔

مشرکین جس طرح بیت ہللا کا ننگا طواف کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران وہ  ۱۔۲٢

انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے۔ اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی 

یں رقص کرتے، تصور کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں م

ڈھول پیٹتے اور دھمالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ کر 

 کو منالیں گے۔ نعوذ باہلل من ھذہ الخرافات۔( ہللا)ہم اپنے یار 
 

ِ  ۭفَسَ  ْوا َعْن َسِبْيِل اّلٰله ْيَن َكَفُرْوا يُْنِفُقْوَن َاْمَوالَهُْم ِلَيُصدُّ ِ ْوَن ِانَّ اَّلَّ َّشُ َ ُُيْ ا ِاٰله ََجََّنَّ ْيَن َكَفُرْوٓ ِ ًة ُُثَّ يُْغلَُبْوَن ڛ َواَّلَّ َ ِْ ْم َح    11 يُنِْفُقْوَِنَا ُُثَّ تَُكْوُن عَلَْْيِ

بال شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ ہللا کی راہ سے روکیں سو 

ے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گ

ہوجائیں گے، پھر مغلوب ہوجائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا 

 ۔(۱)

جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس  ۱۔۲٦

چکے تھے تو کچھ لوگ، جن گئے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ 

کے باپ، بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے، ابو سفیان اور جن کا تجارت سامان میں 

حصہ تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے 

انتقامی جنگ لئے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے اس لئے ان سے 

ضروری ہے۔ ہللا تعاٰلی نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے 

بارے میں فرمایا کہ بیشک یہ لوگ ہللا کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لئے اپنا مال 

خرچ کرلیں لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آئے گا اور 

 ں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔آخرت می
 

ْيًعا فَيَْجَعَِلٗ  َُكَٗه ََجِ ِبيَْث بَْعَضٗه عَٰله بَْعٍض فََْيْ َٰ َعَل الْ ِب َوََيْ يِٰ ِبيَْث ِمَن الطَّ َٰ ُ الْ ْوَن  ِلَيِمَْيَ اّلٰله ُ ِِ ٰه َك ُِهُ الْ
ِٕ
ى
ۗ َ      ۭ ُاوله َّنَّ   11 ِِفْ ََجَ
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اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے مالدے، پس ( ۱)تاکہ ہللا تعاٰلی ناپاک کو پاک سے الگ کردے 

ان سب کو اکٹھا ڈھیر کردے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے ایسے لوگ پورے خسارے میں 

 ہیں۔

یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل بد بخت سے الگ کر دیا جائے  ۱۔۲۷

آج الگ ! اے گناہ گارو' ( ٢٢سورت یس۔( )ہاَ اْلُمْجِرُمْونَ َواْمتَا ُزوا اْلیَْو َم اَتُ )گا، جیسا کہ فرمایا۔ 

یعنی نیک لوگوں سے اور مجرموں سے یعنی کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو ' ہو جاؤ 

اکٹھا کرکے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ یعنی کافر ہللا 

خرچ کر رہے ہیں، ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں کے راستے سے روکنے کے لئے جو مال 

گے تاکہ اس طریقے سے ہللا تعاٰلی خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے اور منافق کو 

مخلص سے الگ کردے۔ اس اعتبار سے آیت کے معنی ہونگے، کفار کے ذریعے سے ہم 

بھی لڑائی پر خرچ  تمہاری آزمائش کریں گے، وہ تم سے لڑیں گے اور ہم انہیں ان کے مال

کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث، طیب سے ممتاز ہو جائے۔ پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے 

 (ابن کثیر)سے مال دے گا یعنی سب کو جمع کردے گا 
 

َُّعْوُدْوا فََقْد مَ  ا قَْد َسلََف  ۚ َوِاْن ي َّنََْتُْوا يُْغَفْر لَهُْم مَّ ا ِاْن ي يَْن َكَفُرْوٓ ِ َِّٰلَّ ِلْْيَ  قُْل ل نَُّة اَْلَوَّ  11َضْت س ُ

کہ اگر یہ لوگ باز آجائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو ! آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے

( کفار)اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو ( ۱)چکے ہیں سب معاف کر دئے جائیں گے 

 ۔(۴)سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے 

جس نے اسالم قبول ' ب، مسلمان ہونا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے باز آجانے کا مطل ۱۔۲۲

کرکے نیکی کا راستہ اپنالیا، اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی جو اس نے جا 

 ہلیت میں کئے 

ہونگے اور جس نے اسالم الکر بھی برائی نہ چھوڑی، اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کا  

 ایک اور حدیث میں ہے۔ اسالم ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔( سلمصحیح م)' مواخذہ ہوگا 

یعنی اگر وہ اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو جلد یا بدیر عذاب الہی کے مورد بن کر رہیں  ۴۔۲۲

 گے۔
 

ِ ۚ فَِاِن اْنََتَ  ْيُن ُُكُّٗه ّلِلٰه يَُكْوَن اٰلِ َ ِبَما يَْعَملُْوَن بَِصْْيٌ   َوقَاِتلُْوُِهْ َحّٰته ََل تَُكْوَن ِفْتنٌَة وَّ  11ـْوا فَِانَّ اّلٰله

اور دین ہللا کا ہی ہو جائے ( ۱)اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے۔ 

 (۲)پھر اگر باز آجائیں تو ہللا تعاٰلی ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے ( ۴)

اد جاری رکھو، جب تک شرک کا خاتمہ فتنہ سے مراد شرک ہے۔ یعنی اس وقت تک جہ ۱۔۲٢

 نہ ہو جائے۔

 یعنی ہللا کی توحید کا پرچار تمام عالم میں لہرا جائے۔ ۴۔۲٢

یعنی تمہارے لئے ان کا ظاہری اسالم ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ ہللا کے سپرد کردو،  ۲۔ ۲٢

 کیونکہ اس کو ظاہر و باطن ہرچیز کا علم ہے۔
 

َّْوا فَاعْلَ  َ َمْولهىُُكْ  ِۭنْعَم الَْمْوٰله َوِنْعَم النَِّصْْيُ  َوِاْن تََول  11ُمْوٓا َانَّ اّلٰله

وہ بہت اچھا ( ۴)تو یقین رکھیں کہ ہللا تعاٰلی تمہارا کارساز ہے ( ۱)اور اگر روگردانی کریں 

 کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار۔

 فت پر مصر رہیں۔یعنی اسالم قبول نہ کریں اور اپنے کفر اور تمہاری مخال ۱۔٤۰

 یعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اور تمہارا حامی و محافظ ہے۔ ۴۔ ٤۰
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پس کامیاب وہی ہوگا جس کا مولٰی ہللا ہو، اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار وہ  ۲۔ ٤۰

 ہوگا۔
 

 10پارہ 
 

ِ ُُخُسَ  ٍء فََانَّ ّلِلٰه ْن ََشْ َما غَِنْمَُتْ ِمٰ َـّ ِ وَ َواْعلَُمْوٓا َان َمنَُْتْ ِِبّلٰله ِبْيِل   ِاْن ُكْنَُتْ اه ِكْْيِ َواْبِن السَّ ي َوالَْمسه مه ي الُْقْرِبه َوالَْيته ُسْوِل َوَِّلِ َمآ َانَْزلْنَا عَٰله َعْبِدََن يَْوَم ٗه َوِللرَّ

ٍء قَِديٌْر     ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ ِن  َۭواّلٰله  10الُْفْرقَاِن يَْوَم الَْتَقى الَْجْمعه

اس میں سے پانچواں حصہ تو ہللا کا ( ۱)لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو  جان

اگر ( ۴)ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، 

جو دن حق ( ۲)تم ہللا پر ایمان الئے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا 

 (۲)جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں۔ ہللا ہرچیز پر قادر ہے ( ٤)باطل کی جدائی کا تھا اور 

غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے کافروں پر لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل  ۱۔٤۱

ہونے کے بعد حاصل ہو پہلی امتوں میں اس کے لئے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد 

دہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اسے کافروں سے حاصل کر

جال کر بھسم کر ڈالتی۔ لیکن امت مسلمہ کے لئے یہ مال غنیمت حالل کر دیا گیا۔ اور جو مال 

بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعہ یا جزیہ و خراج سے وصول ہو اسے فیی  کہا جاتا ہے تھوڑا ہو 

عمولی سب کو جمع کر کے اس کی حسب ضابطہ تقسیم کی جائے گی۔ یا زیادہ، قیمتی ہو یا م

 کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقسیم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔

ہللا کا لفظ تو بطور تبرک کے ہے، نیز اس لئے ہے کہ ہرچیز کا اصل مالک وہی ہے اور  ۴۔٤۱

ے رسول کے حصہ سے ایک ہی ہے، یعنی حکم بھی اسی کا چلتا ہے، مراد ہللا اور اس ک

سارے مال غنیمت کے پانچ حصے کرکے چار حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کئے جائیں گے 

جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ ملے گا۔ 

نچ حصے کئے پانچواں حصہ، جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، کہا جاتا کہ اس کے پھر پا

اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے بعد )جائیں گے۔ ایک حصہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کا 

جیسا کہ خود آپ صلی ہللا علیہ وسلم بھی یہ حصہ ( اسے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا

جو میرا ' مسلمانوں پر ہی خرچ فرماتے تھے بلکہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے 

دوسرا حصہ رسول ہللا ' پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے 

صلی ہللا علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا کہا 

 جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے۔

کا نزول ہے جو بدر میں ( معجزات وغیرہ) اس نزول سے مراد فرشتوں کا اور آیات اٰلہی ۲۔٤۱

 ہوا۔

رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان اس لئے کہا  ۱۷ہجری  ۴بدر کی جنگ  ٤۔٤۱

گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ 

 باطل ہے۔دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسالم حق ہے اور کفر شرک 

 یعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ۲۔٤۱
 

 ْ ْكُب َاْسَفَل ِمنُُْكْ  َۭولَْو تََواعَْدُتُّ ي َوالرَّ نَْيا َوُِهْ ِِبلُْعْدَوِة الُْقْصوه ُ َاْمًرا ََكَن َمفْ ِاْذ َانَُْتْ ِِبلُْعْدَوِة الُّ ِد    َولهِكْن ِلَٰيْقِِضَ اّلٰله َْيِِْلَ َمْن  ََلْختَلَْفَُتْ ِِف الِْمْيعه ِٰ ُعْوًَل  ڏ ل

َ لََسِمْيٌع عَِلْْيٌ       ِٰنٍَة ۭ َوِانَّ اّلٰله َُيْٰيه َمْن َ َّ َعْنْۢ بَي ِٰنٍَة وَّ  11َهَِلَ َعْنْۢ بَي
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اور قافلہ تم سے ( ۱)جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے 

و یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو اگر تم آپس میں وعدے کرتے ت( ۴)نیچے تھا 

لیکن ہللا کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہالک ہو اور جو ( ۲)جاتے 

بیشک ہللا بہت سننے واال خوب ( ٤)زندہ رہے ( حق پہچان کر)زندہ رہے، وہ بھی دلیل پر 

 جاننے واال ہے۔

رہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا۔ قصوٰی کہتے ہیں دور کو۔ کافر اس ُدْنیَاسے مراد وہ کنا ۱۔٤۴

 کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا۔

اس سے مراد تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا  ۴۔٤۴

تھا اور جسے حاصل کرنے کے لئے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت 

 غرب کی طرف نشیب میں تھا، جب کہ بدر کا مقام، جہاں جنگ ہوئی، بلندی پر تھا۔دور م

یعنی اگر جنگ کے لئے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعالن  ۲۔٤۴

ہوتا تو ممکن بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کئے بغیر ہی پسپائی اختیار کر لیتا لیکن چونکہ 

ونا ہللا نے لکھ رکھا تھا اس لئے ایسے اسباب پیدا کر دیئے گئے کہ دونوں فریق اس جنگ کا ہ

 بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ وعید کے، صف آرا ہوجائیں۔

یہ علت ہے ہللا کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا،  ٤۔٤۴

تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسالم حق ہے تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے 

کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کر چکا ہے اور جو کفر کے ساتھ ہالک ہو تو بھی 

دلیل کے ساتھ ہالک ہو کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی اور 

 باطل کا راستہ ہے۔
 

ََّفِشلَُْتْ َولََتنَاَزْعَُتْ ِِف اَْلَْمِر َولهِكنَّ ِاْذ يُرِيْ  ا ل ىَكهُْم َكِثْْيً ُ ِِفْ َمنَاِمَك قَِلْيًَل   َۭولَْو َاره ُدْوِر  َكهُُم اّلٰله َّٗه عَِلْْيٌۢ ِبَذاِت الصُّ َ ۭ ِان َ َسَلَّ  11 اّلٰله

ان کی زیادتی دکھاتا جب کہ ہللا تعاٰلی نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر 

تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختالف کرتے لیکن ہللا تعاٰلی نے بچا 

 ۔(۱)لیا وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے 

ہللا تعاٰلی نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور  ۱۔٤۲

ہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے وہی تعداد آپ نے صحاب

تھے، اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں باہمی اختالف کا 

 اندیشہ تھا۔ لیکن ہللا نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔
 

ٓ َاْعُيِنُُكْ قَ  ِ تُْرَجُع اَْلُُموْ َوِاْذ يُرِْيُْكُْوُِهْ ِاِذ الَْتَقْيَُتْ ِِفْ ُ َاْمًرا ََكَن َمْفُعْوًَل  َۭوِاَٰل اّلٰله ْم ِلَيْقِِضَ اّلٰله ٓ َاْعُيِِنِ ِٰلُُُكْ ِِفْ    11ُر   ِلْيًَل وَّ يَُقل

جب اس نے بوقت مالقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں 

اور سب کام ہللا ( ۴)کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا تاکہ ہللا تعاٰلی اس ( ۱)کم دکھایا 

 ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔

تاکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹیں، پہال واقعہ خواب کا تھا اور یہ  ۱۔٤٤

تھا، دکھالنا عین قتال کے وقت تھا، جیسا کہ الفاظ قرآنی سے واضح ہے۔ تاہم یہ معاملہ ابتدا میں 

لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہوگئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آتے تھے، 

سے معلوم ہوتا ہے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ  ۱۲جیسا کہ سورہ، آل عمران کی آیت 

نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے، جس سے 

ے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو، اس کے برعکس پہلے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی ان ک

 کہ وہ لڑنے سے گریز نہ کریں۔
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اس سب کا مقصد یہ تھا کہ ہللا تعاٰلی نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا، وہ پورا ہو جائے۔ اس لئے  ۴۔٤٤

 اس نے اس کے اسباب پیدا فرما دے۔
 

مَ  ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ََّعلَُُّكْ تُْفِلُحْوَن    َّيه ا ل َ َكِثْْيً  ۚ 11نُْوٓا ِاَذا لَِقْيَُتْ ِفئًَة فَاثْبُُتْوا َواْذُكُروا اّلٰله

جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت ہللا کی یاد ! اے ایمان والو

 (۱)کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو 

وہ آداب بتائے جا رہے ہیں جن کو دشمن کے مقابلے کے وقت اب مسلمانوں کو لڑائی کے  ۱۔٤٢

ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ثبات قدمی اور استقالل ہے، کیونکہ اس کے 

بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ہے تاہم اس سے تحرف اور تحیز کی وہ دونوں 

ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ثبات  صورتیں مستشٰنی ہوں گی جن کی پہلے وضاحت کی جا چکی

قدمی کے لئے بھی تحرف یا تحیز ناگزیر ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ ہے یہ کہ ہللا تعاٰلی کو 

کثرت سے یاد کرو۔ تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو ہللا کی مدد کے طالب رہیں اور ہللا بھی 

ں زیادہ ہوں تو کثرت کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد می

 کی وجہ سے ان کے اندر عجب اور غرور پیدا نہ ہو، بلکہ اصل توجہ ہللا کی امداد پر ہی رہے۔
 

َ َمَع ا ْوا  ۭ ِانَّ اّلٰله َ َوَرُسْوََلٗ َوََل تَنَاَزُعْوا فَتَْفَشلُْوا َوتَْذَهَب ِرُْيُُُكْ َواْصَِبُ َِبِْيَن    َوَاِطْيُعوا اّلٰله  ۚ 11لٰصه

ہللا کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو، آپس میں اختالف نہ کرو ورنہ اور 

بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر و سہار رکھو یقیناً ہللا تعاٰلی صبر 

 (۱)کرنے والوں کے ساتھ ہے 

میں ہللا اور تیسری ہدایت، ہللا اور رسول کی اطاعت، ظاہر بات ہے ان نازک حاالت  ۱۔٤٦

رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہوسکتی ہے۔ اس لئے ایک مسلمان کے لئے ویسے تو 

ہر حالت میں ہللا اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت دوچند 

ہو جاتی ہے اور اس موقع پر تھوڑی سی بھی نافرمانی ہللا کی مدد سے محرومی کا باعث بن 

ی ہے۔ چوتھی ہدایت کہ آپس میں تنازع اور اختالف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے سکت

دشمن ! لوگو' اور ہوا اکھڑ جائے گی۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا 

تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی ' سے مڈ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور ہللا سے عافیت مانگا کرو

اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سایہ ( یعنی جم کر لڑو)ا ہو جائے تو صبر کرو کا موقع پید

 (صحیح بخاری)تلے ہے۔ 
 

ۭ  ِ ْوَن َعْن َسِبْيِل اّلٰله ِرـَاَۗء النَّاِس َويَُصدُّ ْيَن َخَرُجْوا ِمْن ِدََّيِرِِهْ بََطًرا وَّ ِ ُ ِبَما يَْعَملُْوَن ُمِحْيطٌَوََل تَُكْونُْوا ََكَّلَّ  11   َواّلٰله

ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں 

جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہللا اسے گھیر لینے ( ۱)سے چلے اور ہللا کی راہ سے روکتے تھے 

 واال ہے۔

 مشرکین مکہ، جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلے، تو بڑے اتراتے ۱۔٤۷

 اور فخرو غرور کرتے ہوئے نکلے، مسلمانوں کو اس کافرانہ شیوے سے روکا گیا ہے۔
 

َُُّكْ ۚ  ْ َجاٌر ل الَهُْم َوقَاَل ََل غَاِلَب لَُُكُ الَْيْوَم ِمَن النَّاِس َوِاِّنٰ ُن َاُْعَ ْيطه ِ نََك َُّ عَٰله َعِقَبْيهِ َوِاْذ َزيََّن لَهُُم الش َّ ا تََراَۗءِت الِْفئَٰته ي َما  فَلَمَّ ٓ َاره ْ نُُْكْ ِاِّنٰ ٌء ِمٰ ْ بَرِْيۗ َوقَاَل ِاِّنٰ

ُ َشِديُْد الِْعَقاِب    َ  َۭواّلٰله ٓ َاَخاُف اّلٰله ْ    11ََل تََرْوَن ِاِّنٰ

جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں سے کوئی 

بھی تمہاراحمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار  بھی آج تم پر غالب نہیں آسکتا میں خود
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ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں۔ میں وہ دیکھ رہا 

اور ہللا تعاٰلی سخت عذاب واال ہے ( ۴)میں ہللا سے ڈرتا ہوں ( ۱)ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے 

 ۔(۲)

ہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے مشرکین جب مکہ سے روان ۱۔٤۲

اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی 

صورت بنا کر آیا، جو بنی بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح و غلبہ 

ین دالیا۔ لیکن جب مالئکہ کی صورت میں امداد کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یق

 اٰلہی اسے نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔

ہللا کا خوف تو اس کے دل میں کیا ہونا تھا؟ تاہم اسے یقین ہوگیا تھا کہ مسلمانوں کو ہللا  ۴۔٤۲

 کی خاص مدد حاصل ہے مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔

ے یہ شیطان کے کالم کا حصہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہللا سبحانہ و تعاٰلی ممکن ہ ۲۔٤۲

 کی طرف سے جملہ مستانفہ ہو۔
 

ْ عََٰل  ََّتَوكَّ ُٓؤََلِۗء ِدْيُِنُْم  َۭوَمْن ي َرٌض غَرَّ ھه ْم مَّ ْيَن ِِفْ قُلُْوِّبِ ِ ِفُقْوَن َواَّلَّ َ َعِز  ِاْذ يَُقْوُل الُْمنه ِ فَِانَّ اّلٰله  11ْيٌز َحِكْْيٌ     اّلٰله

کہ انہیں تو ان کے دین ( ۱)جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا 

جو بھی ہللا پر بھروسہ کرے ہللا تعاٰلی بال شک و شبہ غلبے ( ۴)نے دھوکے میں ڈال دیا ہے 

 واال اور حکمت واال ہے۔

ان ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کامیابی اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلم ۱۔٤٢

کے بارے میں انہیں شک تھا، یا اس سے مراد مشرکین ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ مدینہ میں 

 رہنے والے یہودی مراد ہوں۔

یعنی ان کی تعداد تو دیکھو اور سرو سامان جو حال ہے، وہ بھی ظاہر ہے۔ لیکن مقابلہ  ۴۔٤٢

جو تعداد میں بھی ان سے کہیں زیادہ ہیں اور ہر طرح کے  کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ سے،

سامان حرب اور وسائل سے ماال مال بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے اور 

 فریب میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آرہی۔ 

مان کے عزم و ثبات کا کیا اندازہ ہوسکتا ہے جن ان اہل دنیا کو اہل ای: ہللا تعاٰلی نے فرمایا ۲۔٤٢

کا توکل ہللا کی ذات پر ہے جو غالب ہے یعنی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ بےسہارا 

نہیں چھوڑتا اور حکیم بھی ہے اس کے ہر فعل میں حکمت بالغہ ہے جس کے ادراک سے 

 انسانی عقلیں قاصر ہیں۔
 

ٓي ِاْذ يََتَوِفَّ ا َكُة يَْْضِبُْوَن ُوُجْوَههُْم َوَاْدَِبَرُِهْ ۚ َوُذْوقُْوا عََذاَب الَْحرِيِْق    َولَْو تَره
ِٕ
ْيَن َكَفُروا     الَْملهۗى ِ  11َّلَّ

کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے منہ پر اور سرینوں 

 (۱)تم جلنے کا عذاب چکھو ( اور کہتے ہیں)پر مار مارتے ہیں 

بعض مفسرین نے اسے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی بابت قرار دیا ہے۔  ۱۔٢۰

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے 

چہروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لئے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی 

، لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کافر و مشرک کو شامل ہے اور مطلب یہ دبروں پر تلواریں مارتے

پر مارتے ( یا دبروں یعنی چوتڑوں)ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے مونہوں اور پشتوں 

ا اَْیِدْیِھمْ ۘ  َواْلَملٰ : ) ہیں، جس طرح سورة انعام میں بھی فرمایا  فرشتے ( 81:۔ االنعام8( ٕىَِكةُ بَاِسطُْوٓ

اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت "نے کے لئے ہاتھ دراز کرتے ہیںان کو مار
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تم جلنے کا عذاب "والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی اور داروغہ جہنم کہے گا

 چکھو،
 

ٍم ِلٰلَْعِبْيِد      َ لَيَْس ِبَظَلَّ َمْت َايِْديُُْكْ َوَانَّ اّلٰله ِِلَ ِبَما قَدَّ    10ذه

کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے بیشک ہللا اپنے بندوں پر  یہ بسبب ان

 (۱)ظلم کرنے واال نہیں 

یہ ضرب و عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ ہللا تعاٰلی بندوں پر ظلم  ۱۔٢۱

سی کرنے واال نہیں، بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک ہے، حدیث قد

میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور ! میں بھی ہے۔ ہللا تعاٰلی فرماتا ہے اے میرے بندو

میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے 

یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، پس جو اپنے اعمال ! بندو

بھالئی پائے۔ اس پر ہللا کی حمد کرے اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی میں 

 (صحیح مسلم)مالمت کرے 
 

ْم ۭ اِ  ُ ِبُذنُْوِّبِ ِ فََاَخَذُِهُ اّلٰله يهِت اّلٰله ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم  َۭكَفُرْوا ِِبه ِ ِل ِفْرَعْوَن   َواَّلَّ َ قَِوي  َشِديُْد َكَدْاِب اه  11الِْعقَاِب    نَّ اّلٰله

کہ انہوں نے ہللا کی آیتوں سے کفر کیا ( ۱)مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے 

پس ہللا نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا ہللا تعاٰلی یقیناً قوت واال اور سخت عذاب واال 

 ہے۔

شرکین کی عادت یا حال، ہللا َدأًب کے معنی ہیں عادت۔ کاف تشبیہ کے لئے ہے۔ یعنی ان م ۱۔٢۴

کے پیغمبروں کے جھٹالنے میں، اسی طرح ہے۔ جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر 

 منکرین کی عادت یا حال تھا۔
 

نُْفِسهِْم   َوَانَّ  ْوا َما ِِبَ ُ ِْٰعَمًة َانَْعَمهَا عَٰله قَْوٍم َحّٰته يَُغْٰيِ ا ن ً َ لَْم يَُك ُمغَْٰيِ ِِلَ ِِبَنَّ اّلٰله ْيٌع عَِلْْيٌ       اذه َ ََسِ    11ّلٰله

یہ اس لئے کہ ہللا تعاٰلی ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب 

اور یہ کہ ہللا سننے ( ۱)تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی 

 واال جاننے واال ہے۔

ک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کرکے اور ہللا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ت ۱۔٢۲

تعاٰلی کے احکام سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخالق کو نہیں بدل لیتی، ہللا تعاٰلی اس پر 

اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ دوسرے لفظوں میں ہللا تعاٰلی گناہوں کی وجہ سے اپنی 

 تعاٰلی کے انعامات کا مستحق بننے کے لئے ضروری ہے کہ نعمتیں سلب فرمالیتا ہے۔ اور ہللا

گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت 

 اٰلہی کا راستہ اختیار کرے۔
 

ْم  ِ يهِت َرّٰبِ بُْوا ِِبه ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ۭ َكذَّ ِ ِل ِفْرَعْوَن   َواَّلَّ ِلِمْْيَ    َكَدْاِب اه َل ِفْرَعْوَن ۚ َوُك  ََكنُْوا ظه ْم َوَاْغَرقْنَآ اه ُْم ِبُذنُْوِّبِ  11فََاْهلَْكِنه

مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں 

۔ یہ جھٹالئیں۔ پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا

 (۱)سارے ظالم تھے 

یہ اس بات کی تاکید ہے جو پہلے گزری، البتہ اس میں ہالکت کی صورت کا اضافہ ہے  ۱۔٢٤

کہ انہیں غرق کر دیا گیا۔ عالوہ ازیں یہ واضح کر دیا کہ ہللا نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم 
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کسی پر ظلم نہیں کرتا  نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ہللا تو

ْلَعبِْیدِ ) ٍم لِـّ  (28:۔فصلت23( َوَما َربَُّك بِظاَلَّ
 

ْيَن َكَفُرْوا فَهُْم ََل يُْؤِمنُْوَن    ِ ِ اَّلَّ َواٰۗبِ ِعْنَد اّلٰله  ڻ11ِانَّ َْشَّ الَّ

 ۔(۱)تمام جانداروں سے بدتر، ہللا کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں، پھر وہ ایمان نہ الئیں 

کے بجائے انہیں َشرَّ الدَّ َوابِّ کہا گیا ہے۔ جو لغوی ( لوگوں میں سب سے بدتر)َشرُّ النَّا ِس  ۱۔٢٢

معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں وغیرہ سب پر بوال جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر اس 

کفر کا  کا استعمال چوپایوں کے لئے ہوتا ہے۔ گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہے ہی نہیں۔

 ارتکاب کرکے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔
 

ُِهْ ََل يَتَُّقْوَن      ٍة  وَّ هَْدتَّ ِمِْنُْم ُُثَّ يَْنُقُضْوَن َعهَْدُِهْ ِِفْ ُكِٰ َمرَّ ْيَن عه ِ  11َاَّلَّ

مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور جن سے تم نے عہد پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر 

 (۱)بالکل پرہیز نہیں کرتے 

یہ کافروں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ ہر بار نقص عہد کا ارتکاب کرتے ہیں  ۱۔٢٦

اور اس کے نتائج سے ذرا نہیں ڈرتے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ 

وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد  کو مراد لیا ہے، جن سے رسول ہللا صلی ہللا علیہ

 نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی۔
 

كَُّرْوَن     ْن َخلَْفهُْم لََعلَّهُْم يَذَّ ْم مَّ ِْد ِّبِ ُْم ِِف الَْحْرِب فََّشٰ ا تَثَْقَفِنَّ  11فَِامَّ

مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ  پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آجائے انہیں ایسی مار

 ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔( ۱)کھڑے ہوں 

ْدبِِھْم کا مطلب ہے کہ ان کو ایسی مار مار کہ جس سے ان کے پیچھے، ان کے  ۱۔٢۷ َشرِّ

حمایتوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، حٰتی کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی 

 بھی وہی حشر نہ ہو جو ان کے پیش رؤوں کا ہوا۔نہ کریں کہ کہیں ان کا 
 

ِنْْيَ 
ِٕ
بُّ الَْخاۗى َ ََل ُُيِ ْم عَٰله َسَواٍۗء  ۭ ِانَّ اّلٰله ِْْۢبْذ ِالَْْيِ ا ََّتَافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَانًَة فَان    11  َوِامَّ

دے  اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ

 ۔(۴)ہللا تعاٰلی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ( ۱)

کا ( برابری کی حالت میں)خیانت سے مراد ہے معاہد قوم سے نقص عہد کا خطرہ، اور  ۱۔٢۲

مطلب ہے کہ انہیں با قاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ 

نے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں، کوئی ایک فریق ال نہیں۔ تاکہ دونوں فریق اپنے اپ

 علمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے۔

یعنی یہ نقص عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جسے ہللا پسند  ۴۔٢۲

نہیں فرماتا۔ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا جب معاہدے کی مدت ختم ہونے 

یب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کے قر

کر دیں۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہو تے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا جائے اور عمر 

بن عبسہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے ایک حدیث رسول بیان فرمائی اور اسے معاہدہ 

 ر دیا جس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بال لیں۔کی خالف ورزی قرا
 

ُْم ََل يُْعِجُزْوَن        َبُقْوا  ۭ ِاِنَّ ْيَن َكَفُرْوا س َ ِ َسََبَّ اَّلَّ  11َوََل َُيْ
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 کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے۔ یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔
 

نْ  ا اْسـتَـَطْعَُتْ ِمٰ ْوا لَهُْم مَّ ْم ۚ ََل تَْعلَمُ  َوَاِعدُّ َخرِْيَن ِمْن ُدْوِِنِ ُُكْ َواه ِ َوعَُدوَّ ْيِل تُْرِهُبْوَن ِبٖه عَُدوَّ اّلٰله َٰ َِبِط الْ ِمْن ِرٰ ٍة وَّ ٍء ِِفْ قُوَّ ُ يَْعلَُمهُْم َۭوَما تُْنِفُقْوا ِمْن ََشْ ْوَِنُْم ۚ َاّلٰله

ِ يَُوفَّ ِالَْيُُكْ َوَانَُْتْ ََل تُْظلَُموْ   11َن     َسِبْيِل اّلٰله

تم ان کے مقابلے کے لئے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے 

کہ اس سے تم ہللا کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی، ( ۱)کی 

جنہیں تم نہیں جانتے ہللا انہیں خوب جان رہا ہے جو کچھ بھی ہللا کی راہ میں صرف کرو گے 

 وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔

ِة کی تفسیر نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے ثابت ہے یعنی تیر اندازی کیونکہ اس دور میں  ۱۔٦۰ فُوَّ

یہ بہت بڑا جنگی ہتھیار تھا اور نہایت اہم فن تھا جس طرح گھوڑے جنگ کے لئے ناگزیر 

َواضح ہے۔ لیکن اب تیر اندازی اور گھوڑوں کی جنگی اہمیت  ضرورت تھے، جیسا کہ آیت سے

ةٍ )اور افادیت و ضرورت باقی نہیں رہی اس لئے  ْن قُوَّ ا اْسـتَـطَْعتُْم مِّ ْوا لَھُْم مَّ ( 80:۔ االنفال4( َواَِعدُّ

مثاًل میزائل،ٹینک، بم اور جنگی جہاز اور بحری جنگ کے )کے تحت آجکل کے جنگی ہتھیار 

 کی تیاری ضروری ہے۔( یں وغیرہلئے آبدوز
 

ِمْيُع الَْعِلْْيُ        َّٗه ُهَو السَّ ِ  ِۭان ْ عََٰل اّلٰله َْلِ فَاْجنَْح لَهَا َوتََوكَّ  10َوِاْن َجنَُحْوا ِللسَّ

( ۱)اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور ہللا پر بھروسہ رکھ 

 یقیناً وہ سننے جاننے واال ہے

اگر حاالت جنگ کے بجائے صلح کے متقاضی ہوں اور دشمن بھی مائل بہ صلح ہو تو  ۱۔٦۱

صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکا اور فریب ہو تب بھی 

گھبرانے کی ضرورت نہیں ہللا پر بھروسہ رکھیں، یقینا ہللا دشمن کے فریب سے بھی محفوظ 

و کافی ہے۔ لیکن صلح کی یہ اجازت ایسے حاالت میں ہے جب مسلمان رکھے گا، اور وہ آپ ک

کمزور ہوں اور صلح میں اسالم اور مسلمان کا مفاد ہو لیکن جب اس کے برعکس ہوں، مسلمان 

قوت و وسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور تو اس صورت میں صلح کے بجائے کافروں کی 

 قوت کو توڑنا ضروری ہے۔
 

ََّدَك ِبنَّْصِٖه َوِِبلُْمْؤِمِنْْيَ     َوِاْن يُِّر  ْيٓ َاي ِ ُ   ُۭهَو اَّلَّ َبَك اّلٰله َدُعْوَك فَِانَّ َحس ْ ْ    11يُْدْوٓا َاْن ُيَّ

اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو ہللا تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور 

 مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔
 

ََّف بَْْيَ قُلُ    ََّف بَيَِْنُ َوَال َ َال ْم َولهِكنَّ اّلٰله َّْفَت بَْْيَ قُلُْوِّبِ آ َال ْيًعا مَّ ْم  ۭ لَْو َانَْفْقَت َما ِِف اَْلَْرِض ََجِ َّٗه َعزِْيٌز َحِكْْيٌ      ْوِّبِ  11ْم ِۭان

ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے، زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا 

چ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ مال سکتا۔ یہ تو ہللا ہی نے ان میں الفت ڈال دی بھی خر

 وہ غالب حکمتوں واال ہے۔( ۱)ہے 

ان آیات میں ہللا تعاٰلی نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے،  ۱۔٦۲

نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی مومنین  ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ

کے ذریعے سے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پر یہ 

احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی، اسے محبت و الفت میں تبدیل فرما دیا، 

نثار بن گئے، پہلے پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جا

ایک دوسرے کے دلی دشمن تھے اب آپس میں رحیم و شفیق ہوگئے صدیوں پرانی باہمی 
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عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے، باہم پیار اور محبت پیدا کر دینا یہ ہللا تعاٰلی کی خاص 

 مہربانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کارفرمائی تھی، ورنہ یہ ایساکام تھا کہ دنیا بھر کے

خزانے بھی اس پر خرچ کر دیئے جاتے تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا ہللا تعاٰلی نے 

ًء فَاَلََّف بَْیَن قُلُْوبُِكْم فَاَْصبَْحتُْم ۘ  اِْذ ُكْنتُْم اَْعَدا:) اپنے اس احسان کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے

مایا ہے اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی غنائم میں بھی فر( 301:۔ آل عمران1( بِنِْعَمتِٖھٓ اِْخَوانًا

کیا یہ واقعہ نہیں ! اے جماعت انصار"حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا

ہے کہ تم گمراہ تھے ہللا نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ تم محتاج تھے ہللا 

م ایک دوسرے سے الگ الگ تھے ہللا نے نے تمہیں میرے ذریعے سے خوش حال کر دیا اور ت

نبی صلی ہللا علیہ وسلم جو بات کہتے انصار اس "میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا 

۔ ہللا اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں "کے جواب میں یہی کہتے ہللا ورسولہ امن 

 (صحیح بخاری")زیادہ ہیں
 

 ُ ُبَك اّلٰله ُّھَا النَِّبُّ َحس ْ ي َ ٓ ََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ     َّيه    11 َوَمِن ات

 تجھے ہللا کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔! اے نبی
 

ْوَن يَْغِلُبْوا ِما َِبُ ْوَن صه نُُْكْ ِعّْشُ ُّھَا النَِّبُّ َحٰرِِض الُْمْؤِمِنْْيَ عََٰل الِْقتَاِل ِۭاْن يَُّكْن ٰمِ ي َ ٓ ُْم قَْوٌم َلَّ ـَـَتْْيِ َّيه يَْن َكَفُرْوا ِِبَِنَّ ِ َن اَّلَّ َّْغِلُبْوٓا َالًْفا  ِمٰ اـٌَة ي نُُْكْ ِمٰ  ۚ َوِاْن يَُّكْن ٰمِ

 11يَْفَقهُْوَن     

اگر تم میں بیس بھی صبر والے ہونگے، تو وہ ( ۱)ایمان والوں کو جہاد کا شوق دالؤ ! اے نبی

( ۴)ہونگے تو ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے  سو پر غالب رہیں گے۔ اور اگر تم ایک سو

 اس واسطے کہ وہ بےسمجھ لوگ ہیں۔

تحریض کے معنی ہیں ترغیب میں مبالغہ کرنا یعنی خوب رغبت دالنا اور شوق پیدا کرنا۔  ۱۔٦٢

چنانچہ اس کے مطابق نبی صلی ہللا علیہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے 

ت بیان فرماتے۔ جیسا کہ بدر کے موقع پر، جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور اور اس کی فضیل

ایسی جنت ' بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں آموجود ہوئے، آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

' میں داخل ہونے کے لئے کھڑے ہو جاؤ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے 

رسول ہللا ' اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر؟ ' م نے کہا ایک صحابی عمیر بن حما

اس پر بخ بخ کہا یعنی خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ ' ہاں ' علیہ وسلم نے فرمایا 

تم اس میں جانے ' میں جنت میں جانے والوں میں سے ہونگا آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کھجوریں نکال کر  والوں میں سے ہوگے،

کھانے لگے، پھر جو بچیں ہاتھ سے پھینک دیں اور کہا ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ 

طویل زندگی ہوگی، پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے لگے، حٰتی کہ عروس شہادت سے 

 ( مسلم صحیح)ہمکنار ہوگئے۔ رضی ہللا عنہ 

یہ مسلمانوں کے لئے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے بیس مجاہد دو  ۴۔٦٢

 سو اور ایک ہزار پر غالب رہیں گے۔
 

َّْغِلُبْوا  اـٌَة َصاِبَرٌة ي نُُْكْ ِمٰ ُ َعْنُُكْ َوعََِلَ َانَّ ِفْيُُكْ َضْعفًا  ۭفَِاْن يَُّكْن ِمٰ َ َخفََّف اّلٰله َِبِْيَن    ۚ ِماـََتْْيِ َالْٰئه ُ َمَع الٰصه ِ  ۭ َواّلٰله ْذِن اّلٰله َّْغِلُبْوٓا َالَْفْْيِ ِِبِ نُُْكْ َالٌْف ي  َوِاْن يَُّكْن ٰمِ

11 

اچھا اب ہللا تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، پس اگر تم میں 

ب رہیں گے اور اگر تم میں سے سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غال
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ہللا صبر کرنے والوں ( ۱)ایک ہزار ہونگے تو وہ ہللا کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے 

 (۴)کے ساتھ ہے 

پچھال حکم صحابہ رضی ہللا عنہم پر گراں گزرا، کیونکہ اس کا مطلب تھا ایک مسلمان  ۱۔٦٦

ار کے لئے کافی ہیں اور کافروں کے دس کافروں کے لئے بیس دو سو کے لئے اور سو ایک ہز

مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض اور اس سے گریز ناجائز ہے، چنانچہ ہللا 

تعاٰلی نے اس میں تخفیف فرما کر ایک اور دس کا تناسب کم کرکے ایک اور دو کا تناسب کر 

جہاد ضروری اور اس سے کم پر ، تفسیر سورہ اال نفال، اب اس تناسب پر (صحیح بخاری)دیا 

 غیر ضروری ہے۔

یہ کہہ کر صبر و ثبات قدمی کی اہمیت بیان فرما دی کہ ہللا کی مدد حاصل کرنے کے  ۴۔٦٦

 لئے اس کا اہتمام ضروری ہے۔
 

َن ِِف اَْلَْرِض  ۭتُرِيُْدْوَن َعَرَض الُّ  ِٰ ي َحّٰته يُثْ ٓ َاْْسه ُ َعزِيٌْز َحِكْْيٌ      َما ََكَن ِلنَِبٍٰ َاْن يَُّكْوَن ََلٗ ِخَرَة    َۭواّلٰله ُ يُرِيُْد اَْله  11نَْيا  ڰ َواّلٰله

نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہییں جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو 

اور ہللا زور آور باحکمت ( ۱)جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور ہللا کا ارادہ آخرت کا ہے 

 ہے۔

جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنا لئے گئے، یہ کفر و اسالم کا  ۱۔٦۷

چونکہ پہال معرکہ تھا۔ اس لئے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ ان کی 

بابت احکام پوری طرح واضح نہیں تھے چنانچہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ان ستر قیدیوں کے 

ورہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ بارے میں مش

جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی۔ اس لئے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں۔ لیکن 

بعض دفعہ جواز اور عدم جواز سے قطع نظر حاالت و ظروف کے اعتبار سے زیادہ بہتر 

ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت اختیار کرنے کی 

صورت اختیار کر لی گئی، جس پر ہللا تعاٰلی کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ مشورے میں 

حضرت عمر وغیرہ نے مشورہ دیا کہ کفر کی قوت و شوکت توڑنے کے لئے ضروری ہے کہ 

کے سرغنے ہیں، یہ آزاد ہو کر ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کفر اور کافروں 

اسالم اور مسلمانوں کے خالف زیادہ سازشیں کریں گے۔ جبکہ حضرت ابو بکر کی رائے اس 

سے برعکس تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری 

اور اس کے بعد  کی جائے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا جس پر یہ

کی آیات نازل ہوئیں۔ جب کفر کا غلبہ ختم ہوگیا تو قیدیوں کے بارے میں امام وقت کو اختیار 

دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو قتل کردے، فدیہ لے کر چھوڑ دے یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ 

ار کرنا جائز کرلے اور چاہے تو ان کو غالم بنا لے، حاالت کے مطابق کوئی بھی صورت اختی

 ہے۔
 

ُُكْ ِفــْيَمآ َاَخْذُُتْ عََذاٌب َعِظْْيٌ       َبَق لََمسَّ ِ س َ َن اّلٰله ٌب ِمٰ  11لَْوََل ِكته

تو جو کچھ تم نے لے لیا ہے ( ۱)اگر پہلے ہی سے ہللا کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی 

 اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔

ختالف ہے کہ یہ لکھی ہوئی بات کیا تھی ْ بعض نے کہا اس سے مال اس میں مفسرین کا ا ۱۔٦۲

غنیمت کی حلت مراد ہے یعنی چونکہ یہ نوشتہ تقدیر تھا کہ مسلمانوں کے لئے مال غنیمت 

حالل ہوگا، اس لئے تم نے فدیہ لے کر ایک جائز کام کیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو فدیہ لینے کی 
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تا۔ بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مراد لی ہے، بعض وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچ

 نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی موجودگی کو عذاب میں مانع ہونا مراد لیا ہے وغیرہ۔
 

ِحْْيٌ       َ غَُفْوٌر رَّ َ   ِۭانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله ات ًبا    ڮ وَّ ا غَِنْمَُتْ َحلهًَل َطيِٰ    11فَُُكُْوا ِممَّ

اور ہللا سے ( ۱)کچھ حالل اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے، خوب کھاؤ پیو  پس جو

 ڈرتے رہو، یقیناً ہللا غفور و رحیم ہے۔

اس میں مال غنیمت کی حلت و پاکیزگی کو بیان کر کے فدیے کا جواز بیان فرما دیا گیا  ۱۔٦٢

اد شاید یہی حلت غنائم سے مر' لکھی ہوئی بات ' ہے۔ جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ 

 ہے
 

ا  ُ ِِفْ قُلُْوِبُُكْ َخْْيً َّْعََلِ اّلٰله ٓي    ِاْن ي َن اَْلَْْسه ٓ َايِْديُُْكْ ِمٰ َِٰمْن ِِفْ ُّھَا النَِّبُّ قُْل ل ي َ ٓ ِحْْيٌ      َّيه ُ غَُفْوٌر رَّ آ ُاِخَذ ِمنُُْكْ َويَْغِفْر لَُُكْ ۭ َواّلٰله مَّ ا ِمٰ ُّْؤِتُُكْ َخْْيً  11ي

اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر ہللا تعاٰلی تمہارے دلوں میں نیک نیتی ! نبی اے

اور پھر گناہ معاف ( ۴)تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا ( ۱)دیکھے گا 

 فرمائے گا اور ہللا بخشنے واال مہربان ہے۔

 ول کرنے کا جذبہ۔ یعنی ایمان و اسالم النے کی نیت اور اسے قب ۱۔۷۰

یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا، اس سے بہتر تمہیں ہللا تعاٰلی قبول اسالم کے بعد عطا فرما  ۴۔۷۰

دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عباس وغیرہ جو ان قیدیوں میں تھے، مسلمان ہوگئے تو اس 

 کے بعد ہللا نے انہیں دنیاوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا۔
 

ُ عَِلْْيٌ َحِكْْيٌ       َوِاْن  َ ِمْن قَْبُل فََاْمَكَن ِمِْنُْم َۭواّلٰله  10يُّرِيُْدْوا ِخيَانََتَك فََقْد َخانُوا اّلٰله

اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ اس سے پہلے خود ہللا کی خیانت کر چکے 

 کمت واال ہے۔اور ہللا علم و ح( ۱)ہیں آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا 

یعنی زبان سے تو اظہار اسالم کر دیں لیکن مقصد دھوکا دینا ہو، تو اس سے قبل انہوں  ۱۔۷۱

نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے کیا حاصل کیا؟ یہی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے، اس 

ا لئے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راستہ پر قائم رہے تو اس سے مزید ذلت و رسوائی کے سو

 انہیں کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔
 

َوْوا ْيَن اه ِ ِ َواَّلَّ ْمَواِلهِْم َوَانُْفِسهِْم ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ُدْوا ِِبَ َ َمنُْوا َوَهاَجُرْوا َوَجه ْيَن اه ِ َمنُْوا َولَْم ُُّيَا ِانَّ اَّلَّ ْيَن اه ِ َك بَْعُضهُْم َاْوِلَياُۗء بَْعٍض  ۭ َواَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ ا ُاوله ْوٓ نَــَّصُ ِجُرْوا َما لَُُكْ وَّ

ْيِن فََعلَْيُُكُ النَّّْصُ ِاَلَّ  ْوُُكْ ِِف اٰلِ ٍء َحّٰته ُُّيَاِجُرْوا  ۚ َوِاِن اْستَنَّْصُ ْن ََشْ ْم ِمٰ ََليََِتِ ْن وَّ ُ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْْيٌ     ِمٰ ْيثَاٌق  ۭ َواّلٰله  11عَٰله قَْومٍۢ بَيْنَُُكْ َوبَيَِْنُْم ِمٰ

( ۱)ئے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے ہللا کی راہ میں جہاد کیا جو لوگ ایمان ال

یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے فریق ہیں ( ۴)اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی 

اور جو ایمان الئے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لئے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں ( ۲)

ہاں اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد ( ٤)کریں  جب تک کہ وہ ہجرت نہ

تم جو ( ٦)سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے ( ٢)کرناضروری ہے 

 کچھ کر رہے ہو ہللا خوب دیکھتا ہے۔

 یہ صحابہ مہاجرین کہالتے ہیں جو فضیلت میں صحابہ میں اول نمبر پر ہیں۔ ۱۔۷۴

 یہ انصار کہالتے ہیں۔ یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ ۴۔۷۴

یعنی ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں اور بعض نے کہا کہ ایک دوسرے کے  ۲۔۷۴

وارث ہیں۔ جیسا کہ ہجرت کے بعد رسول ہللا صلی علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک 
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حٰتی کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی  ایک انصاری کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرما دیا تھا

 ( بعد میں وارثت کا حکم منسوخ ہوگیا)بنتے تھے 

یہ صحابہ کی تیسری قسم ہے جو مہاجرین و انصار کے عالوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے  ٤۔۷۴

بعد اپنے ہی عالقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے۔ اس لئے فرمایا کی تمہاری حمایت یا و راثت کے 

 نہیں۔ وہ مستحق 

مشرکین کے خالف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آجائے تو پھر ان کی مدد  ٢۔۷۴

 کرنا ضروری ہے۔

ہاں اگر وہ تم سے ایسی قوم کے خالف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے اور ان کے  ٦۔ ۷۴

ے میں، درمیان صلح اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابل

 معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔
 

ْيَن َكَفُرْوا بَْعُضهُْم َاْوِلَياُۗء بَْعٍض ِۭاَلَّ تَْفَعلُْوُه تَُكْن ِفْتنٌَة ِِف اَْلَْرِض َوفََساٌد َكِبْْيٌ   ِ  ۭ 11   َواَّلَّ

ر کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا او

 (۱)زبردست فساد ہو جائے گا 

یعنی جس طرح کافر ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں اس طرح اگر تم نے بھی  ۱۔۷۲

ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم مواالت نہ کی، تو پھر بڑا فتنہ 

االت سے دین کے اور فساد ہوگا اور یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختالط اور محبت ومو

سے وارث ہونا مراد ( بعضھم اولیآء بعض)معاملے میں اشتباہ اور مداہنت پیدا ہو گی۔ بعض نے 

لیا ہے یعنی کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر کا 

دیا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہے جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر 

گیا ہے اگر تم وراثت میں کفر و ایمان کو نظر انداز کرکے محض قرابت کو سامنے رکھو گے 

 تو اس سے بڑافتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔
 

َك ُِهُ الْ 
ِٕ
ى
ۗ ا ُاوله ْوٓ نََّصُ َوْوا وَّ ْيَن اه ِ ِ َواَّلَّ ُدْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله َ َمنُْوا َوَهاَجُرْوا َوَجه ْيَن اه ِ ٌ      ُمْؤِمنُ َواَّلَّ َْ ِرْزٌق َكِر ْغِفَرٌة وَّ  11ْوَن َحقًّا ۭ لَهُْم مَّ

جو لوگ ایمان الئے اور ہجرت کی اور ہللا کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد 

 ۔(۱)پہنچائی۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی 

وہوں کا تذکرہ ہے، جو پہلے بھی گزرا ہے۔ یہاں یہ مہاجرین و انصار کے انہی دو گر ۱۔۷٤

دوبارہ ان کا ذکر ان کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ جب کہ پہلے ان کا ذکر آپس میں ایک 

 دوسرے کی حمایت و نصرت کی وجہ بیان کرنے کے لئے تھا۔
 

 
ِٕ
ى
ۗ ُدْوا َمَعُُكْ فَُاوله َ َمنُْوا ِمْنْۢ بَْعُد َوَهاَجُرْوا َوَجه ْيَن اه ِ ٍء عَِلْْيٌ َواَّلَّ ِٰ ََشْ ُُ َ ِب ِ   ِۭانَّ اّلٰله ِب اّلٰله    11      َك ِمنُُْكْ ۭ َوُاولُوا اَْلَْرَحاِم بَْعُضهُْم َاْوٰله ِبَبْعٍض ِِفْ ِكته

اور جو لوگ اس کے بعد ایمان الئے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا۔ پس یہ 

ناطے والے ان میں سے بعض بعض سے زیادہ اور رشتے ( ۱)لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں 

 بیشک ہللا تعاٰلی ہرچیز کا جاننے واال ہے۔( ۴)نزدیک ہیں ہللا کے حکم میں 

یہ ایک چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے دو گر و ہوں کے بعد اور تیسرے  ۱۔۷٢

 پہلے ہے۔( جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی)گروہ سے 

اد پر وراثت میں جو حصہ دار بنتے تھے، اس آیت سے اس کو اخوت یا حلف کی بنی ۴۔۷٢

منسوخ کر دیا گیا اب وارث صرف وہی ہونگے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک 

ہونگے۔ ہللا کے حکم کی مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی تھا۔ لیکن اخوت کی بنیاد 
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یا تھا، جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر پر عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گ

 ضروری ہوگیا اور اصل حکم نافذ کر دیا گیا۔
 

 

 سورة التوبہ
 (۱۴٢۔ تعداد آیات  ٢سورة التوبہ ۔ سورہ نمبر )

 

َن الُْمّْشِِكْْيَ      ْ ِمٰ هَْدُتُّ يَْن عه ِ ٓ ِاَٰل اَّلَّ ِ َوَرُسْوَِلٖ َن اّلٰله  Ǻبََراَۗءٌة ِمٰ

ان مشرکوں کے بارے میں جن ( ۱)جانب سے بیزاری کا اعالن ہے  ہللا اور اس کے رسول کی

 سے تم نے عہد پیمان کیا تھا۔

اس کے مفسرین نے متعدد نام ذکر کئے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو ہیں۔ ایک توبہ اس : وجہ تسمیہ

لئے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا براءة اس میں مشرکوں 

ات کا اعالن عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم ہللا سے بر

الرحمن الرحیم درج نہیں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفسیر میں درج ہیں۔ لیکن زیادہ 

صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی 

ہے یہ سورت گویا سورہ انفال کا تتمہ یا بقیہ ہے۔ یہ سات بڑی سورتوں میں یکسانیت پائی جاتی 

 ساتویں بڑی سورت ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے۔

ہجری میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق،  ٢فتح مکہ کے بعد  ۱۔۱

دے کر بھیجا تاکہ وہ  حضرت علی اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ احکام

مکے میں ان کا عام اعالن کردیں۔ انہوں نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 

اعالن کر دیا کہ کوئی شخص بیت ہللا کا عریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی 

 (صحیح بخاری)مشرک کو بیت ہللا کے حج کی اجازت نہیں ہوگی 

 
ْيُحْوا ِِف  ِفرِْيَن    فَس ِ زِي اْلكه ْٰ َ ُم ِ   َوَانَّ اّلٰله اْعلَُمْوٓا َانَُُّكْ غَْْيُ ُمْعِجزِي اّلٰله  Ąاَْلَْرِض َاْربََعَة َاْشهٍُر وَّ

جان لو کہ تم ہللا کو عاجز ( ۱)تم ملک میں چار مہینے تک تو چل پھر لو، !( اے مشرکو)پس 

 ۔(۴)کافروں کو رسوا کرنے واال ہے  کہ ہللا( بھی یاد رہے)کرنے والے نہیں ہو، اور یہ 

یہ اعالن نجات ان مشرکین کے لئے تھا جن سے غیرموقت معاہدہ تھا یا چار مہینے سے کم  ۱۔۴

تھا یا چار مہینوں سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری 

دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا  کا اہتمام نہیں تھا۔ ان سب کو چار مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت

اس مدت کے اندر اگر وہ اسالم قبول کرلیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ بصورت دیگر 

ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ چار مہینے کے بعد جزیرہ، عرب سے نکل جائیں، اگر دونوں 

، جن سے لڑنا صورتوں میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو حربی کافر شمار ہونگے

مسلمانوں کے لئے ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو 

 جائے۔

یعنی یہ مہلت اس لئے نہیں دی جا رہی ہے کہ فی الحال تمہارے خالف کاروائی ممکن نہیں  ۴۔۴

 ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھالئی اور خیر خواہی ہے تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان
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ہونا چاہے، وہ مسلمان ہو جائے، ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت ہللا کی جو تقدیر و مشیت ہے، 

 اسے ٹال نہیں سکتے اور ہللا کی طرف سے مسلط ذلت و رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے۔

 
 َ ٓ ِاَٰل النَّاِس يَْوَم الَْحٰجِ اَْلَْكََبِ َانَّ اّلٰله ِ َوَرُسْوَِلٖ َن اّلٰله َّْيَُتْ فَاْعلَُموْٓ َوَاَذاٌن ِمٰ َُُّكْ ۚ َوِاْن تََول َن الُْمّْشِِكْْيَ ڏ َوَرُسْوَُلٗ  ۭ فَِاْن تُبَُْتْ فَهَُو َخْْيٌ ل ٌء ِمٰ ا َانَُُّكْ غَْْيُ  بَرِْيۗ

ْيَن َكَفُرْوا ِبَعَذاٍب َاِلــْْيٍ    ِ ِ اَّلَّ ِ ۭ َوبَّٰشِ   Ǽُمْعِجزِي اّلٰله

صاف اطالع ہے کہ ہللا ( ۱)وں کو بڑے حج کے دن ہللا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگ

مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں 

بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم ہللا کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ 

 کی مار کی خبر پہنچا دیجئے۔

کا دن ہے، اسی دن ( ذوالحجہ ۱۰)یث سے ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد صحیح احاد ۱۔۲

ذوالحجہ کو حج اکبر کا دن اسی لئے کہا گیا کہ اس دن حج  ۱۰منٰی میں اعالن نجات منایا گیا 

کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کئے جاتے ہیں، اور عوام عمرے کو حج اصغر کہا 

تاز کرنے کے لئے حج کو حج اکبر کہا گیا، عوام میں جو کرتے تھے۔ اس لئے عمرے سے مم

 یہ مشہور ہے کہ جو حج جمعہ والے دن آئے وہ حج اکبر ہے یہ بے اصل بات ہے۔

 
لَْم يَُظاِهُرْوا عَلَْيُُكْ اَ  ا وَّ ً َن الُْمّْشِِكْْيَ ُُثَّ لَْم يَْنُقُصْوُُكْ َشْيـــــ  ْ ِمٰ هَْدُتُّ ْيَن عه ِ بُّ الُْمتَِّقْْيَ    َحًدا فَاَ ِاَلَّ اَّلَّ َ ُُيِ ْم  ۭ ِانَّ اّلٰله َِتِ ْم َعهَْدُِهْ ِاٰله ُمدَّ ــْوٓا ِالَْْيِ  Ćِتمُّ

بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان 

ت ان کے نہیں پہنچایا اور نہ کسی کی تمہارے خالف مدد کی ہے تم بھی ان کے معاہدے کی مد

 ہللا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔( ۱)ساتھ پوری کرو 

یہ مشرکین کی چوتھی قسم ہے ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا، اس مدت تک انہیں رہنے  ۱۔٤

کی اجازت دی گئی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خالف کوئی حرکت 

 اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔نہیں کی، اس لئے مسلمانوں کے لئے بھی 

 
ْوُِهْ وَ  ُُّمــْوُِهْ َوُخُذْوُِهْ َواْحُّصُ و فَِاَذا انَْسلََخ اَْلَْشهُُر الُْحُرُم فَاْقُتلُوا الُْمّْشِِكْْيَ َحْيُث َوَجْدت كه تَُوا الزَّ لهوَة َواه َة اْقُعُدْوا لَهُْم ُكَّ َمْرَصٍد ۚ فَِاْن ًَتبُْوا َوَاقَاُموا الصَّ

ِحْْيٌ     َ غَُفْوٌر رَّ ــلُّْوا َسـِبْيلَهُْم ِۭانَّ اّلٰله َٰ  Ĉفَ

انہیں گرفتار ( ۴)کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو ( ۱)پھر حرمت والے مہینوں 

ہاں اگر وہ توبہ ( ٤)ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جابیٹھو ( ۲)کرو 

یقیناً ( ٢)ند ہوجائیں اور زکوة ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو کرلیں اور نماز کے پاب

 ہللا تعاٰلی بخشنے واال مہربان ہے۔

ان حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ اس میں اختالف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے اس  ۱۔٢

اور اعالن سے مراد چار مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 

ذوالحجہ کو کیا گیا۔ اس اعتبار سے گویا یہ اعالن کے بعد پچاس دن کی مہلت انہیں  ۱ ۰نجات 

دی گئی، لیکن امام ابن کثیر نے کہا کہ یہاں اَ شھَُر ُحْرم سے مراد حرمت والے مہینے نہیں بلکہ 

ر حرم اس لیے ربیع الثانی تک کے چار مہینے مراد ہیں۔ انہیں اشھ ۱۰ذوالحجہ سے لے کر  ۱۰

کہا گیا ہے کہ اعالن براءت کی روسے ان چارمہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور انکے 

خالف کسی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ اعالن برات کی رو سے یہ تاویل مناسب معلوم ہوتی ہے 

 ۔ (وہللا اعلم)

اؤ قتل کرو اور بعض مفسرین نے اس حکم کو عام رکھا یعنی حل یا حرم میں، جہاں بھی پ ۴۔٢

یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں، اگر وہ ! بعض مفسرین نے کہا مسجد حرام کے پاس مت لڑو

 لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔
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 یعنی انہیں قیدی بنا لویا قتل کر دو۔ ۲۔٢

جہان جہاں ان یعنی اس بات پر اکتفا کرو کہ وہ تمہیں کہیں ملیں تو تم کاروائی کرو، بلکہ  ٤۔٢

کے حصار، قلعے اور پناہ گاہیں ہیں وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو، حٰتی کہ تمہاری اجازت 

 کے بغیر ان کے لئے نقل و حرکت ممکن نہ رہے۔

یعنی کوئی کاروائی ان کے خالف نہ کی جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہوگئے ہیں۔ گویا قبول  ٢۔٢

زکوة کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے  اسالم کے بعد اقامت صٰلوة اور ادائے

کسی ایک کا بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو بکر 

صدیق رضی ہللا تعاٰلی عنہ نے مانعین زکوة کے خالف اسی آیت سے استدالل کرتے ہوئے جہاد 

ہللا کی قسم میں ان لوگوں ( متفق علیہ)ة وال زکوة  اور فرمایا وہللا ألقتلن من فرق بین الصلوٰ : کیا

یعنی نماز تو پڑھیں لیکن "سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوة کے درمیان فرق کریں گے۔

 زکوة ادا کرنے سے گریز کریں۔

 
ِ ُُثَّ  َتَجاَرَك فََاِجْرُه َحّٰته يَْسَمَع َُكهَم اّلٰله َن الُْمّْشِِكْْيَ اس ْ ُْم قَْوٌم َلَّ يَْعلَُمْوَن    َوِاْن َاَحٌد ِمٰ ِِلَ ِِبَِنَّ   Čَابِْلْغُه َمْاَمنَٗه  ذه

اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کالم 

 یہ اس لئے کہ یہ لوگ بےعلم ہیں۔( ۱)ہللا سن لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے 

حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس آیت میں مذکورہ  ۱۔٦

کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی 

مسلمان اسے قتل نہ کر سکے اور تاکہ اسے ہللا کی باتیں سننے اور اسالم کے سمجھنے کا 

بول اسالم کی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر وہ موقعہ ملے، ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور ق

کالم ہللا سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو، مطلب یہ 

ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے، جب تک وہ اپنے مستقر تک بخیریت واپس 

 ۔نہیں پہنچ جاتا، اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے

یعنی پناہ کے طلبگاروں کو پناہ کی رخصت اس لئے دی گئی ہے کہ یہ بےعلم لوگ ہیں،  ۴۔٦

ممکن ہے ہللا اور رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں اور مسلمانوں کا اخالق و کردار وہ 

دیکھیں تو اسالم کی حقانیت و صداقت کے وہ قائل ہوجائیں۔ اور اسالم قبول کر کے آخرت کے 

بچ جائیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافر امان طلب کر کے مدینہ عذاب سے 

آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخالق و کردار کے مشاہدے سے اسالم کے سمجھنے 

 میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔

 
ِ َوِعْنَد رَ  َتِقْيُمْوا لَهُْم َۭكْيَف يَُكْوُن ِللُْمّْشِِكْْيَ َعهٌْد ِعْنَد اّلٰله َتَقاُمْوا لَُُكْ فَاس ْ ْ ِعْنَد الَْمْسِجِد الَْحَراِم  ۚ فََما اس ْ هَْدُتُّ ْيَن عه ِ ٓ ِاَلَّ اَّلَّ بُّ الُْمتَِّقْْيَ    ُسْوَِلٖ َ ُُيِ ِانَّ اّلٰله

Ċ 

مشرکوں کے لئے عہد ہللا اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے 

جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں ( ۱)عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا جن سے تم نے 

 ۔(۴)تم بھی ان سے وفاداری کرو، ہللا تعاٰلی متقیوں سے محبت رکھتا ہے 

یہ استہفام نفی کے لئے ہے، یعنی جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے، ان کے عالوہ اب  ۱۔۷

 کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا ہے۔ 

یعنی عہد کی پاسداری، ہللا کے ہاں بہت پسندیدہ امر ہے۔ اس لئے معاملے میں احتیاط  ۴۔۷

 ضروری ہے۔

 
فَْواِههِْم َوًتَْ  ًة  ۭ يُْرُضْونَُُكْ ِِبَ ََل ِذمَّ َّْظهَُرْوا عَلَْيُُكْ ََل يَْرقُُبْوا ِفْيُُكْ ِاَلًّ وَّ ُِهْ فهِسُقوْ َكْيَف َوِاْن ي  Ďَۚن   ِبه قُلُْوُّبُْم ۚ َواَْكََثُ
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ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ 

اپنی زبانوں سے تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں ( ۱)عہد و پیمان کا 

 اکثر فاسق ہیں۔

حال ہے کہ اگر تم پر غالب آجائیں مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار، جب کہ ان کا یہ  ۱۔۲

تو کسی قرابت اور عہد کا پاس نہیں کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہال کیف مشرکین 

کے لئے ہے اور دوسرے سے یہودی مراد ہیں، کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ہللا 

 ہے۔ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ وطیرہ یہودیوں کا ہی رہا

 
ُْم َساَۗء َما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن     ْوا َعْن َسِبْيِِلٖ ِۭاِنَّ ِ ثَـَمنًا قَِلْيًَل فََصدُّ يهِت اّلٰله ْوا ِِبه  Ḍِاْشََتَ

انہوں نے ہللا کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا بہت برا ہے جو یہ 

 کر رہے ہیں۔

 
َك ُِهُ الُْمْعَتُدْوَن     ََل يَْرقُُبْوَن ِِفْ مُ 

ِٕ
ى
ۗ ًة  ۭ َوُاوله ََل ِذمَّ  01ْؤِمٍن ِاَلًّ وَّ

یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی 

 (۱)حد سے گزرنے والے 

میں بار بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہود کی اسالم دشمنی اور ان کے سینوں  ۱۔۱۰

 مخفی عداوت کے جذبات کو بےنقاب کرنا ہے۔

 
 َّ يهِت ِلَقْوٍم ي ُل اَْله ْيِن َۭونَُفٰصِ وَة فَِاْخَوانُُُكْ ِِف اٰلِ كه تَُوا الزَّ لهوَة َواه  00ْعلَُمْوَن     فَِاْن ًَتبُْوا َوَاقَاُموا الصَّ

یں تو تمہارے دینی اب بھی اگر یہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہوجائیں اور زٰکوة دیتے رہ

 ہم تو جاننے والوں کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔( ۱)بھائی ہیں۔ 

نماز، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد، اسالم کا سب سے اہم رکن ہے ہللا کا حق ہے،  ۱۔۱۱

ود ہے، دعا اس میں ہللا کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں دست بستہ قیام ہے، رکوع و سج

و مناجات ہے، ہللا کی عظمت و جاللت کا اور اپنی عاجزی و بےکسی کا اظہار ہے۔ عبادت کی 

یہ ساری صورتیں اور قسمیں صرف ہللا کے لئے خاص ہیں، نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ 

زٰکوة ہے، جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ خقوق العباد بھی شامل ہیں، زٰکو ة سے معاشرے 

کے اور زٰکوہ دینے والے کے قبیلے کے ضرورت مند، مفلس نادار اور معذور و محتاج لوگ 

فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لئے حدیث میں بھی شہادت کے بعد ان ہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے 

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں ' فرمایا ' بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے 

جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں اور  سے

صحیح )محمد صلی ہللا علیہ وسلم ہللا کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کریں اور زٰکو ة دیں 

۔۔ حضرت عبد ہللا بن مسعود رضی ہللا تعاٰلی عنہ کا قول ہے ومن لم یزک فال صٰلوة لہ (بخاری

 "جس نے زکوة نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں۔( ذکورہحوالہ م)

 
َة اْلُكْفِر    اِ  مَّ

ِٕ
ْنْۢ بَْعِد َعهِْدِِهْ َوَطَعُنْوا ِِفْ ِديِْنُُكْ فَقَاِتلُْوٓا َاى ُْم ََلٓ َايَْماَن لَهُْم لََعلَّهُْم يَنََْتُْوَن      َوِاْن نََّكثُْوٓا َايَْماَِنُْم ِمٰ  01ِنَّ

پیمان کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں اگر یہ لوگ عہد و 

کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس ( ۱)تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ۔ ان کی قسمیں 

 طرح وہ بھی باز آجائیں۔

ایمان، یمین کی جمع ہے جس کے معنی قسم کے ہیں۔ ائمہ امام کی جمع ہے۔ مراد پیشوا  ۱۔۱۴

ور لیڈر ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور دین میں طعن کریں، تو ظاہری طور ا
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پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کفر کے ان پیشواؤں سے لڑائی کرو، 

ممکن ہے اس طرح اپنے کفر سے باز آجائیں۔ اس سے احناف نے استدالل کیا ہے کہ ذمی 

اگر نقض عہد نہیں کرتا۔ البتہ دین اسالم میں طعن ( مملکت میں رہائش پذیر غیر مسلماسالمی )

کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرآن نے اس سے قتال کے لیے دو چیزیں ذکر 

کی ہیں اس لیے جب تک دونوں چیزوں کا صدور نہیں ہوگا وہ قتال کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن 

ام شافعی اور دیگر علماء طعن فی الدین کو نقض عہد بھی قرار دیتے ہیں اس لیے امام مالک، ام

ان کے نزدیک اس میں دونوں ہی چیزیں آجاتی ہیں لہذا اس ذمی کا قتل جائز ہے اسی طرح 

 (فتح القدیر)نقض عہد کی صورت میں بھی قتل جائزہے۔ 

 
َشْوهُ َاََل تَُقاِتلُْوَن قَْوًما نََّكثُْوٓا َايَْماَِنُْم  ُ َاَحقُّ َاْن ََّتْ َشْوَِنُْم ۚ فَاّلٰله ٍة ۭ َاََّتْ َل َمرَّ ُسْوِل َوُِهْ بََدُءْوُُكْ َاوَّ ْخَراجِ الرَّ ْؤِمِنْْيَ       َوََهُّْوا ِِبِ  01ِاْن ُكْنَُتْ مُّ

جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا ( ۱)تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لئے کیوں تیار نہیں ہوتے 

اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے ( ۴)ر کو جال وطن کرنے کی فکر میں ہیں اور پیغمب

کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ہللا ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو ( ۲)چھیڑ کی ہے 

 بشرطیکہ تم ایمان والے ہو۔

د اَ اَل حرف تحضیض ہے، جس سے رغبت دالئی جاتی ہے، ہللا تعاٰلی مسلمانوں کو جہا ۱۔۱۲

 کی ترغیب دے رہا ہے۔ 

اس سے مراد دارالندوہ کی مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی صلی ہللا علیہ  ۴۔۱۲

 وسلم کے جال وطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا۔

اس سے مراد یا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے  ۲۔۱۲

ظت کے لئے گئے، لیکن اس کے باوجود کہ انہوں دیکھ لیا کہ وہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے کی حفا

وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور چھیڑ خانی کرتے رہے، جس کے 

نتیجے میں باآلخر جنگ ہو کر رہی۔ یا اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش 

ب کہ انہوں نے رسول ہللا صلی ہللا وسلم کے حلیف قبیلے خزاعہ پر چڑھائی نے ان کی کی، ج

 کی تھی دراں حالیکہ قریش کی یہ امداد معاہدے کی خالف ورزی تھی۔

 
ْؤِمِنْْيَ  ْم َويَْشِف ُصُدْوَر قَْوٍم مُّ ُُكْ عَلَْْيِ ِزِِهْ َويَْنُّصْ ُ ِِبَيِْدْيُُكْ َوُُيْ ّْبُُم اّلٰله   01    قَاِتلُْوُِهْ يَُعٰذِ

ان سے تم جنگ کرو ہللا تعاٰلی انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے 

 گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا۔

 
ُ عَِلْْيٌ حَ  ََّشاُۗء   َۭواّلٰله ُ عَٰله َمْن ي ْم ۭ َويَُتْوُب اّلٰله  01ِكْْيٌ       َويُْذِهْب غَْيظَ قُلُْوِّبِ

اور جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ ( ۱)اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا 

 فرماتا ہے، ہللا جانتا بو جھتا حکمت واال ہے۔

یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے جس کی وجہ  ۱۔۱٢

ور مجروح تھے، جب تمہارے ہاتھوں وہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی ا

قتل ہونگے اور ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے 

 مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ فرو ہوگا۔

 
ُدْوا َ ْيَن َجه ِ ُ اَّلَّ ا يَْعََلِ اّلٰله ُكْوا َولَمَّ ُ َخِبْْيٌۢ ِبمَ  َاْم َحِسبَُْتْ َاْن تَُْتَ ِ َوََل َرُسْوَِلٖ َوََل الُْمْؤِمِنْْيَ َوِلْيَجًة  ۭ َواّلٰله    01ا تَْعَملُْوَن     ِمنُُْكْ َولَْم يَتَِّخُذْوا ِمْن ُدْوِن اّلٰله
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حاالنکہ اب تک ہللا نے تم میں سے انہیں ( ۱)کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیئے جاؤ گے 

اور جنہوں نے ہللا کے اور رسول کے اور مومنوں کے سوا ( ۴)جاہد ہیں ممتاز نہیں کیا جو م

 ۔(٤)ہللا خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو ( ۲)کسی کو ولی دوست نہیں بنایا 

 یعنی بغیر امتحان اور آزمائش کے۔ ۱۔۱٦

 گویا جہاد کے ذریعے امتحان لیا گیا۔ ۴۔۱٦

ہیں مسلمانوں کو چونکہ ہللا اور رسول کے َو لِْیَجۃ،ُگہرے اور دلی دوست کو کہتے  ۲۔ ۱٦

دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا تھا لہذا یہ بھی آزمائش کا 

 ایک ذریعہ تھا، جس سے مخلص مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کیا گیا۔

یہ ہے کہ اس  مطلب یہ ہے کہ ہللا کو پہلے ہی ہرچیز کا علم ہے۔ لیکن جہاد کی حکمت ٤۔ ۱٦

سے مخلص اور غیر مخلص، فرماں بردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر سامنے آجاتے، 

 جنہیں ہر شخص دیکھ اور پہچان لیتا ہے۔

 
َك َحِبَطْت 

ِٕ
ى
ۗ ٓ َانُْفِسهِْم ِِبْلُكْفِر ُۭاوله هِِدْيَن عَٰله ِ شه ِجَد اّلٰله َّْعُمُرْوا َمسه ْوَن       اَ َما ََكَن ِللُْمّْشِِكْْيَ َاْن ي ِِلُ الُهُْم ښ َوِِف النَّاِر ُِهْ خه  01ُْعَ

الئق نہیں کہ مشرک ہللا تعاٰلی کی مسجدوں کو آباد کریں۔ درآں حالیکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ 

 ۔(۴)ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں ( ۱)ہی گواہ ہیں 

ِ سے مراد م ۱۔۱۷ سجد حرام ہے جمع کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا کہ یہ تمام َمَسا ِجَد ہللٰاٰ

 مساجد کا قبلہ و مرکز ہے یا عربوں میں واحد کے لئے بھی جمع کا استعمال جائز ہے

یعنی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں، جیسے طواف و عمرہ اور حاجیوں کی  ۴۔۱۷

درخت کی طرح ہیں جو بےثمر ہیں یا ان  خدمت وغیرہ۔ کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے

 پھولوں کی طرح ہیں جن میں خو شبو نہیں ہے۔

 
وَة َولَمْ  كه َٰت الزَّ لهوَة َواه ِخِر َوَاقَاَم الصَّ ِ َوالَْيْوِم اَْله َمَن ِِبّلٰله ِ َمْن اه ِجَد اّلٰله ََّما يَْعُمُر َمسه َك َاْن يَّ  ِان

ِٕ
ى
ۗ ٓ ُاوله َه َ  فََع  01ُكْونُْوا ِمَن الُْمهَْتِدْيَن     َُيَْش ِاَلَّ اّلٰله

ہللا کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو ہللا پر اور قیامت کے دن پر 

ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زٰکوة دیتے ہوں، ہللا کے سوا کسی سے نہ ڈرتے 

 ۔(۱)ہوں، توقع ہے یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں 

جب تم دیکھو کہ ایک ' س طرح حدیث میں بھی ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ج ۱۔۱۲

قرآن کریم میں یہاں بھی ' آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو 

ایمان باہلل اور ایمان باآلخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، وہ نماز زٰکو ة اور مشیت 

 ہے، جس سے نماز، زٰکو ة اور تقوٰی کی اہمیت واضح ہے۔ اٰلہی

 
َد ِِفْ  َ ِخِر َوَجه ِ َوالَْيْوِم اَْله َمَن ِِبّلٰله اَرَة الَْمْسِجِد الَْحَراِم ََكَْن اه ُ ََل َُّيِْديَاَجَعلَُْتْ ِسَقايََة الَْحاٰۗجِ َوُِعَ ِ   َۭواّلٰله َتٗوَن ِعْنَد اّلٰله ِلِمْْيَ      َسِبْيِل اّلٰله ِ ۭ ََل يَس ْ الَْقْوَم الٰظه

01 ۘ 

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پال دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو ہللا 

پر اور آخرت کے دن پر ایمان الئے اور ہللا کی راہ میں جہاد کیا، یہ ہللا کے نزدیک برابر کے 

 ۔(۴)یتا اور ہللا تعاٰلی ظالموں کو ہدایت نہیں د( ۱)نہیں 

مشرکین حاجیوں کو پانی پالنے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا کام جو کرتے تھے، اس  ۱۔۱٢

پر انہیں بڑا فخر تھا اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان و جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے 

عمارت مسجد جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا کیا تم سقایت حاج اور 

حرام کو ایمان باہلل اور جہاد فی سبیل ہللا کے برابر سمجھتے ہو؟ یاد رکھو ہللا کے نزدیک یہ 

برابر نہیں، بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں، چاہے وہ صورةً خیر ہی ہو۔ جیسا کہ پہلی 
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ا ہے۔ بعض روایت میں میں واضح کیا جا چک( 437:۔ البقرة4( َحبِطَْت اَْعَمالُھُمْ )آیت کے جملے 

اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتالیا گیا ہے کہ ایک روز منبر نبوی 

کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے اس میں سے ایک نے کہا کہ اسالم النے کے بعد میرے 

 نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پالنا ہے دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا

ہے تیسرے نے کہا بلکہ جہادفی سبیل ہللا ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں 

حضرت عمر رضی ہللا تعاٰلی عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں 

عہ ڈانٹا اور فرمایا کہ رسول ہللا صلی ہللا تعاٰلی علیہ وسلم کے پاس آوازیں اونچی مت کرو یہ جم

کا دن تھا راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی ہللا تعاٰلی عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد 

نبی صلی ہللا تعاٰلی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی اس گفتگو کی بابت استفسار 

 جس میں گو یا یہ واضح کردیا گیا کہ ایمان باہلل( صحیح مسلم)کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ 

ایمان باآلخرت اور جہاد فی سبیل ہللا سب سے زیادہ اہمیت وفضیلت والے عمل ہیں گفتگو کے 

حوالے سے اصل اہمیت وفضیلت تو جہاد کی بیان کرنی تھی لیکن ایمان باہلل کے بغیر چونکہ 

کوئی بھی عمل مقبول نہیں اس لیے پہلے اسے بیان کیا گیا بہرحال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا 

جہاد فی سبیل ہللا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب نزول کہ 

مشرکین کے مزعومات فاسدہ کے عالوہ خود مسلمانوں کا بھی اپنے اپنے طور پر بعض عملوں 

کو بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا جب کہ یہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنوں کا مومنوں کا کام تو 

 ت پر عمل کرنا ہے جو ہللا اور رسول کی طرف سے انہیں بتالئی جائے۔ ہر اس با

یعنی یہ لوگ چاہے کیسے بھی دعوے کریں۔ حقیقت میں ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں، اس  ۴۔۱٢

لئے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے یہ ہدایت اٰلہی سے محروم ہیں۔ اس 

 اٰلہی سے بہرہ ور ہیں، آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لئے ان کا اور مسلمانوں کا، جو ہدایت

 
ْمَواِلهِْم َوَانُْفِسهِْم    َاْعَظُم َدَرَجًة ِعنْ  ِ ِِبَ ُدْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله َ َمنُْوا َوَهاَجُرْوا َوَجه ْيَن اه ِ ُزْوَن     َاَّلَّ

ِٕ
َك ُِهُ الَْفاۗى

ِٕ
ى
ۗ ِ   ۭ َوُاوله  11َد اّلٰله

ہجرت کی، ہللا کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ ہللا کے جو لوگ ایمان الئے، 

 ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔

 
ِقْْيٌ       َّهُْم ِفْْيَا نَِعْْيٌ مُّ ٰهٍت ل َجن نُْه َوِرْضَواٍن وَّ ٍة ِمٰ ُْم ِبَرْْحَ ُِهْ َرّبُّ ُ    10يُبَّٰشِ

خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے  انہیں ان کا رب

 لئے وہاں دوامی نعمت ہے۔

 
َ ِعْنَدٗهٓ َاْجٌر َعِظْْيٌ       ْيَن ِفْْيَآ َابًَدا   ِۭانَّ اّلٰله ِِلِ  11خه

 ۔(۱)وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہللا کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں 

ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال ان آیات میں  ۱۔۴۴

کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا۔ ہللا کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یہی کامیاب 

ہیں، یہی ہللا کی رحمت و رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں نہ کہ وہ جو خود اپنے 

ے اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باہلل کے مقابلے میں عزیز رکھتے منہ میاں مٹھو بنت

 ہیں۔

 
َتَحبُّوا اْلُكْفَر عََٰل  َِبَۗءُُكْ َوِاْخَوانَُُكْ َاْوِلَياَۗء ِاِن اس ْ َمنُْوا ََل تَتَِّخُذْوٓا اه ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ نُُْكْ فَُاو َّيه َّهُْم ِمٰ ََّتَول يَْماِن ۭ َوَمْن ي ِلُمْوَن      اَْلِ َك ُِهُ الٰظه

ِٕ
ى
ۗ  11له

اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے ! اے ایمان والو

 ۔(۱)زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے 
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چونکہ اس کی اہمیت )کیا گیا ہے یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان  ۱۔۴۲

اسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے یعنی جہاد و ہجرت میں تمہارے لئے ( واضح ہے اس لئے

تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ وہ ابھی تک کافر ہیں، تو پھر 

ان سے محبت کا تعلق وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اگر تم 

 رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔

 
فُْتُمْوهَ  تُُُكْ َوَاْمَواُلَۨ اقََْتَ َِبُۗؤُُكْ َوَابْنَاُۗؤُُكْ َوِاْخَوانُُُكْ َوَاْزَواُجُُكْ َوَعِشْْيَ ِكُن تَْرَضْوَِنَآ َاَحبَّ قُْل ِاْن ََكَن اه َشْوَن َكَساَدَها َوَمسه ِ َوَرُسْوَِلٖ ا َوِّتَاَرةٌ ََّتْ َن اّلٰله ِالَْيُُكْ ِمٰ

ِسِقْْيَ  ُ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم الْفه ُ ِِبَْمِرٖه  ۭ َواّلٰله ِِتَ اّلٰله َُّصْوا َحّٰته ََّيْ ب اٍد ِِفْ َسِبْيِِلٖ فَََتَ   11    َوَِجَ

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں 

ر تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم او

ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ تمہیں ہللا سے اور اس کے رسول سے 

اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو کہ ہللا تعاٰلی اپنا عذاب لے 

 ۔(۱) تعاٰلی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا آئے ہللا

اس آیت میں بھی اس مضمون کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کیا گیا ہے عشیرة اسم جمع  ۱۔۴٤

ہے، وہ قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یعنی کنبہ 

ت، سودے کی خرید و فروخت کو کے معنی کے لئے آتا ہے، تجار( کمائی)قبیلہ، اقتراف، کسب 

کہتے ہیں جس کا مقصد نفع کا حصول ہو، کساد، مندے کو کہتے ہیں یعنی سامان فروخت 

موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو یا اس چیز کا وقت گز رچکا ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کو 

ن ضرورت نہ رہے۔ دونوں صورتیں مندے کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسا

موسم کے شدائد و حوادث سے بچنے آبرومندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں 

کی حفاظت کے لئے تعمیر کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی 

جو مذموم )اہمیت و افادیت بھی ناگزیر اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے 

ان کی محبت ہللا اور رسول کی محبت سے زیادہ اور ہللا کی راہ میں جہاد کرنے لیکن اگر ( نہیں

میں مانع ہو جائے، تو یہ بات ہللا کو سخت ناپسندیدہ اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے اور یہ 

ہے جس سے انسان ہللا کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ ( نافرمانی)وہ فسق 

واضح ہے۔ احادیث میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو آخری الفاظ تہدید سے 

یا :وضاحت سے بیان فرمایا ہے مثال ایک موقع پر حضرت عمر رضی ہللا تعاٰلی عنہ نے کہا

مجھے ٓاُ اپنے نفس کے سوا ہرچیز سے زیادہ محبوب ہیں آپ صلی ہللا علیہ وسلم ! رسول ہللا 

نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں اس وقت تک وہ  نے فرمایا جب تک میں اس کے اپنے

اب آپ مجھے اپنے نفس سے ! مومن نہیں حضرت عمر رضی ہللا تعاٰلی عنہ نے کہا پس وہللا 

صحیح )اب تم مومن ہو ! اے عمر "بھی زیادہ محبوب ہیں آپ صلی ہللا تعاٰلی عنہ نے فرمایا 

قسم ہے اس ذات کی جس "سلم نے فرمایاایک دوسری روایت میں نبی صلی ہللا علیہ و( بخاری

کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس 

صحیح )کو اس کے والد سے اس کی اوالد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جاؤں 

جب تم بیع  ایک اور حدیث میں جہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا( بخاری کتاب ایمان

اختیار ( کسی کو مدت معینہ کے لییے چیز ادھاردے کر پھر اس سے کم قیمت پر خرید لینا)عینۃ

کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی وقانع ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ 

سکو  بیٹھو گے تو ہللا تعاٰلی تم پر ایسی ذلت مسلط فرمادے گا جس سے تمام وقت تک نہ نکل

 (ابو داؤد)گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے 
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تُُُكْ فَََلْ تُْغِن عَ  َبْتُُكْ َكَْثَ يَْوَم ُحنَْْيٍ    ِاْذ َاْْعَ ٍة    وَّ ُ ِِفْ َمَواِطَن َكِثْْيَ ُُكُ اّلٰله َضاقَْت عَلَْيُُكُ اَْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت ُُثَّ وَ لََقْد نََّصَ ا وَّ ً ْدِبرِيَْن     ْنُُكْ َشْيـــــ  َّْيَُتْ مُّ  ۚ 11ل

یقیناً ہللا تعاٰلی نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب 

کہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہوگئی پھر تم پیٹھ پھیر 

 کر مڑ گئے۔

 
ُ َسِكيْ  يَْن َكَفُرْوا   َۭوذه ُُثَّ َاْنَزَل اّلٰله ِ َب اَّلَّ َّْم تََرْوَها  ۚ َوعَذَّ ِفرِيَْن     نََتٗه عَٰله َرُسْوَِلٖ َوعََٰل الُْمْؤِمِنْْيَ َوَاْنَزَل ُجنُْوًدا ل  11ِِلَ َجَزاُۗء اْلكه

پھر ہللا نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے لشکر بھیجے 

 ھ نہیں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔جنہیں تم دیک

 
ِحْْيٌ       ُ غَُفْوٌر رَّ ََّشاُۗء   ۭ َواّلٰله ِِلَ عَٰله َمْن ي ُ ِمْنْۢ بَْعِد ذه  11ُُثَّ يَُتْوُب اّلٰله

خشش ہللا ہی ب( ۱)پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے ہللا تعاٰلی اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا 

 و مہربانی کرنے واال ہے۔

ُحنَْین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں ھََواِذن اور ثَقِْیف رہتے تھے، یہ  ۱۔۴۷

دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خالف لڑنے کی تیاری کر رہے 

ار کا لشکر لے کر ان قبیلوں ہز ۴۱تھے جس کا علم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 

دن بعد، شوال کا واقعہ ہے۔  ۱۲،۱٢سے جنگ کے لئے حنین تشریف لے گئے، یہ فتح مکہ کے 

مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیر اندازوں کو 

قلت کی وجہ سے ہم مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہوگیا کہ آج کم از کم 

مغلوب نہیں ہونگے۔ یعنی ہللا کی مدد کے بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ہوگیا۔ ہللا 

تعاٰلی کو یہ عجب کا کلمہ پسند نہیں آیا جب ہوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے 

انک تیروں کی مسلمانوں کے لشکر پر یک بارگی تیر اندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچ

بچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول ہللا 

صلی ہللا علیہ وسلم اور سو کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم مسلمانوں کو 

لمہ کبھی یہ رجزیہ ک' میرے پاس آؤ میں ہللا کا رسول ہوں ! ہللا کے بندو' پکار رہے تھے 

پڑھتے اَنَا النَّبِْیٰ اَل َکذ ِْب۔ اَنَا ابُن َعْبِد اْلُمظَّلِْب پھر آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت عباس کو 

حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لئے آوازیں دیں۔ چنانچہ ان ( جو نہایت بلند آواز تھے)

آگئے اور پھر اس طرح جم کر کی ندا سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں 

لڑے کہ ہللا نے فتح عطا فرمائی، ہللا تعاٰلی کی مدد بھی حاصل ہوئی، جس سے ان کے دلوں 

سے دشمن کا خوف دور ہو گیا، دوسرے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے چھ 

خواست پر چھوڑ دیا جنہیں بعد میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی در)ہزار کافروں کو قیدی بنایا 

گیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان 

 آیت میں ہللا تعاٰلی نے اس واقعے کا مختصر ذکر فرمایا ہے۔ ۲ہوگئے یہاں 

 
ََّما الُْمّْشُِكْوَن ََنٌَس فَََل يَْقَربُوا الَْمْسجِ  َمنُْوٓا ِان ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ ٓ ِاْن َشاَۗء  ۭ َّيه ُ ِمْن فَْضِِلٖ َذا  ۚ َوِاْن ِخْفَُتْ َعْيََلً فََسْوَف يُْغِنْيُُكُ اّلٰله َ عَِلْْيٌ َد الَْحَراَم بَْعَد عَاِمهِْم هه ِانَّ اّلٰله

 11َحِكْْيٌ     

وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس ( ۱)بیشک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں ! اے ایمان والو

اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو ہللا تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے ( ۴)ٹکنے پائیں بھی نہ پھ

 ہللا علم و حکمت واال ہے۔( ۲)فضل سے اگر چاہے 
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ہونے کا مطلب، عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ ( پلید، ناپاک)مشرک کے  ۱۔۴۲

صفائی )ہے۔ کیونکہ وہ طہارت بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک 

 کا اس طرح اہتمام نہیں کرتا، جس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔( و پاکیزگی

ہجری میں اعالن برات کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل  ٢یہ وہی حکم ہے جو سن  ۴۔ ۴۲

پہلے گزر چکی ہے ممانعت بعض کے نزدیک صرف مسجد حرام کے لئے ہے۔ ورنہ حسب 

دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم  ضرورت مشرکین

نے ثمامہ بن اثال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا حتٰی کہ ہللا نے ان کے دل میں 

اسالم کی اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہوگئے۔ عالوہ ازیں اکثر 

یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا  علماء کے نزدیک

داخلہ ممنوع ہے بعض آثار کی بنیاد پر اس حکم سے ذمی اور خدام کو مشثنٰی کیا گیا ہے اسی 

طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے استدالل کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود 

ابن )سجدوں میں داخلے سے ممانعت کا حکم جاری فرمایا تھا و نصارٰی کو بھی مسلمانوں کی م

 (کثیر

مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں  ۴۔۴۲

زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے، یہ متاثر ہوگی۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا، اس مفلسی 

کی ضرورت نہیں ہے، ہللا تعاٰلی عنقریب اپنے فضل سے سے ڈرنے ( یعنی کاروبار کی کمی)

تمہیں غنی کر دے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل 

ہوا۔ اور پھر بتدریج سارا عرب بھی مسلمان ہوگیا اور حج کے موسم میں حاجیوں کی ریل پیل 

ہیں زیادہ ہوئی اور جو مسلسل روز پھر اسی طرح ہوگئی جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے ک

 افزوں ہی ہے۔

 
ُ َوَرُسْوَُلٗ  َم اّلٰله ٰرُِمْوَن َما َحرَّ ِخِر َوََل ُُيَ ِ َوََل ِِبلَْيْوِم اَْله ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله ِ َب َحّٰته يُعْ قَاِتلُوا اَّلَّ يَْن ُاْوتُوا اْلِكته ِ ُطوا الِْجْزيََة َعْن  َوََل يَِديُْنْوَن ِديَْن الَْحٰقِ ِمَن اَّلَّ

ِغُرْوَن      ُِهْ صه ٍَّد وَّ    11ي

ان لوگوں سے لڑو جو ہللا پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں التے جو ہللا اور اس کے رسول 

کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے 

 ۔(۱)ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ 

مشرکین سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آیت میں یہود و نصارٰی سے قتال کا حکم دیا  ۱۔۴٢

یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا ( اگر وہ اسالم نہ قبول کریں)جا رہا ہے 

االنہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی قبول کرلیں جزیہ ایک متعین رقم ہے جو س

اسالمی مملکت میں رہائش پذیر ہوں اس کے بدلے میں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی 

حفاظت کی ذمے داری اسالمی مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود و نصارٰی باوجود اس بات کے وہ ہللا 

ا کہ وہ ہللا اور یوم آخرت پر ایمان نہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ان کی بابت کہا گی

رکھتے تھے، اس سے واضح کر دیا گیا کہ انسان جب تک ہللا پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس 

طرح ہللا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتالیا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان باہلل قابل 

و غیر معتبر اس لئے قرار دیا گیا کہ اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باہلل ک

( یعنی بیٹا ہونے کا)یہود و نصارٰی نے حضرت عزیز و حضرت مسیح علیہما السالم کی ابنیت 

 اور الوہیت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے عقیدے کا اظہار ہے۔

 
ِ َوقَالَِت النَّ  ْيَن َكَفُرْوا ِمْن قَ َوقَالَِت الَْْيُْوُد ُعَزيُْرَۨ اْبُن اّلٰله ِ فَْواِههِْم  ۚ يَُضاِهــــُٔـْوَن قَْوَل اَّلَّ ِِلَ قَْولُهُْم ِِبَ ِ  ۭ ذه ْيُح اْبُن اّلٰله َى الَْمس ِ ُ ّصه تَلَهُُم اّلٰله َاّٰنه يُْؤفَُكْوَن    ffْبُل ۭ قه

11 
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ے یہ قول صرف ان یہود کہتے ہیں عزیز ہللا کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح ہللا کا بیٹا ہ

کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے ہللا انہیں غارت کرے وہ 

 کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔

 
ا َ  ۚ َوَمآ ُاِمُرْوٓ ََ ْيَح اْبَن َمْر ِ َوالَْمس ِ ْن ُدْوِن اّلٰله ُذْوٓا َاْحَباَرُِهْ َوُرْهَباَِنُْم َاْرَِبًِب ِمٰ َ نَٗه َُعَّا يُّْشُِكْوَن     ِاَلَّ لِ  ِاَّتَّ ْبحه َ ِاَلَّ ُهَو  ۭس ُ اِحًدا  ۚ ََلٓ ِاَله  10َيْعُبُدْوٓا ِالهــهًا وَّ

اور مریم کے ( ۱)ان لوگوں نے ہللا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے 

ا تھا جس کے بیٹے مسیح کو حاالنکہ انہیں صرف ایک اکیلے ہللا ہی کی عبادت کا حکم دیا گی

 سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔

اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ وہ  ۱۔۲۱

کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارٰی 

نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟  نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت

یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی لیکن یہ ' آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

بات تو ہے نا، کہ ان کے علماء نے جس کو حالل قرار دے دیا، اس کو انہوں نے حالل اور جس 

( صحیح ترمذی)' م ہی سمجھا۔ یہی ان کی عبادت کرنا ہے چیز کو حرام کر دیا اس کو حرا

کیونکہ حرام وحالل کرنے کا اختیار صرف ہللا تعاٰلی کو ہے یہی حق اگر کوئی شخص کسی 

اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے اس آیت 

نے اپنے اپنے پیشواؤں کو تحلیل وتحریم کا منصب میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں 

دے رکھا ہے اور ان کے اقوال کے مقابلے میں وہ نصوص قرآن وحدیث کو بھی اہمیت دینے 

 کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

 
 ُ َُِّتَّ ن ٓ َاْن ي ُ ِاَلَّ َٰب اّلٰله فَْواِههِْم َوََّيْ ِ ِِبَ ُّْطِفــــُٔـْوا نُْوَر اّلٰله ِفُرْوَن        يُرِيُْدْوَن َاْن ي  1ْوَرٗه َولَْو َكرَِه اْلكه

وہ چاہتے ہیں کہ ہللا کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور ہللا تعاٰلی انکاری ہے مگر اسی بات 

 (۱)کا کہ اپنا نور پورا کرے گو کافر ناخوش رہیں 

ر بھیجا ہے، یعنی ہللا نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے ک ۱۔۲۴

یہود و نصارٰی اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال و افترا سے اس کو مٹا دیں۔ ان کی مثال 

ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں 

جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح جو دین حق ہللا نے اپنے رسول کو دے ! سے بجھا دے پس

جا ہے اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے۔ وہ تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا، جیسا کہ اگلے کر بھی

' کافر ' جملے میں ہللا نے فرمایا، کافر کے لغوی معنی ہیں چھپانے واال اسی لئے رات کو بھی 

کافر ' کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیتی ہے کاشت کار کو بھی 

ہتے ہیں کیونکہ وہ غلے کے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ گویا کافر بھی ہللا کے نور کو ک'

چھپانا چاہتے ہیں یا اپنے دلوں میں کفر و نفاق اور مسلمانوں اور اسالم کے خالف بغض و عناد 

 چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لئے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔

 
ْيٓ َاْرَسَل َرُسْوََلٗ  ِ ٖه    َولَْو َكرَِه الُْمّْشُِكْوَن     ُهَو اَّلَّ ْيِن ُُكِٰ ي َوِدْيِن الَْحٰقِ ِلُيْظهَِرٗه عََٰل اٰلِ  11ِِبلْهُده

اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر 

 اگرچہ مشرک برا مانیں۔( ۱)غالب کر دے 

تو یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے۔ تاہم مسلمانوں نے دین پر دالئل و براہین کے لحاظ سے  ۱۔۲۲

عمل کیا تو انہیں دنیاوی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن 
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جائیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، اس لئے کہ ہللا کا وعدہ ہے کہ حزب ہللا غالب و فاتح ہوگا۔ شرط 

 ائیں۔یہی ہے کہ مسلمان حزب ہللا بن ج

 
ْهَباِن لََيْاُُكُْوَن َاْمَواَل النَّاِس ِِبلْبَ  َن اَْلَْحَباِر َوالرُّ ا ِمٰ َمنُْوٓا ِانَّ َكِثْْيً ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ َة َوََل يُْنِفُقْوَِنَا َّيه َهَب َوالِْفضَّ ْوَن اَّلَّ ْيَن يَْكَِنُ ِ ِ   ۭ َواَّلَّ ْوَن َعْن َسِبْيِل اّلٰله اِطِل َويَُصدُّ

ُِهْ ِبَعَذاٍب َاِلْْيٍ    ِِفْ سَ  ْ ِ    فَبَّٰشِ    11ِبْيِل اّلٰله

اکثر علماء اور عابد، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور ہللا کی راہ سے ! اے ایمان والو

اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور ہللا کی راہ میں خرچ ( ۱)روک دیتے ہیں 

 ۔(۴)کی خبر پہنچا دیجئے نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب 

احبار حبر کی جمع ہے یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقہ  ۱۔۲٤

سے پیش کرنے کا طریقہ رکھتا ہو خوبصورت اور منقش کپڑے کو ثُوب ُمَحبُّر کہا جاتا ہے 

لماء مراد علماء یہود ہیں، رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبنہ سے مشتق ہے۔ اس سے مراد ع

نصارٰی ہیں بعض کے نزدیک یہ صوفیائے نصارٰی ہیں۔ یہ دونوں ایک تو کالم ہللا میں تحریف 

و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور یوں لوگوں کو ہللا کے راستے 

تم پچھلی امتوں کے ' سے روکتے ہیں، نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا یہ فرمان باب کا عنوان ہے 

 ۔'ور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے ط

حضرت عبد ہللا بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زٰکوة کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زٰکوة کا  ۴۔۲٤

حکم نازل ہونے کے بعد زٰکوة کو ہللا تعاٰلی نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے اس لئے 

ہ خزانہ نہیں ہے اور جس مال کی علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زٰکو ة ادا کر دی جائے و

ہے، جس پر یہ قرآنی وعید ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث ( خزانہ)زٰکو ة ادا نہ کی جائے، وہ کنز 

جو شخص اپنے مال کی زٰکو ة ادا نہیں کرتا قیامت والے دن اس کے مال کو آگ ' میں ہے کہ 

ی کو اور کمر کو داغا کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشان

جائے گا۔ یہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال 

یہ بگڑے ہوئے ( صحیح مسلم)رہے گا اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا 

سب علماء اور صوفیا کے بعد بگڑے ہوئے اہل سرمایہ ہیں تینوں طبقے عوام کے بگاڑ میں 

 سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔

 
ُُتْ  َذا َما َكََنْ ي ِّبَا ِجبَاُههُْم َوُجنُْوُّبُْم َوُظهُْوُرُِهْ ۭهه َ فَُتْكوه ي عَلَْْيَا ِِفْ ََنِر ََجََّنَّ مه َّْوَم ُُيْ ْوَن    ي نُْفِسُُكْ فَُذْوقُْوا َما ُكْنَُتْ تَْكَِنُ  11 َِلَ

ا پھر اس دن ان کی پیشانیاں اور پہلو اور جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گ

یہ ہے جسے تم نے اپنے لئے خزانہ بنا رکھا تھا، ( ان سے کہا جائے گا)پیٹھیں داغی جائیں گی 

 پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔

 
ِ يَْوَم َخلََق السَّ  ِب اّلٰله ِ اثْنَا َعَّشَ َشهًْرا ِِفْ ِكته هُْوِر ِعْنَد اّلٰله َة الشُّ ُ ڏ فَََل تَْظِلُمْوا ِفْْيِنَّ َانُْفَسُُكْ ِانَّ ِعدَّ ْيُن الَْقْٰيِ ِِلَ اٰلِ ِت َواَْلَْرَض ِمِْنَآ َاْربََعٌة ُحُرٌم  ۭذه وه مه

َ َمَع الُْمتَِّقْْيَ   ًَّة   ۭ َواْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله ًَّة مََكَ يُقَاِتلُْونَُُكْ ََكۗف  11  َوقَاِتلُوا الُْمّْشِِكْْيَ ََكۗف

ں کی گنتی ہللا کے نزدیک کتاب ہللا میں بارہ کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین مہینو

تم ان مہینوں ( ۴)یہی درست دین ہے ( ۱)کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار حرمت و ادب کے ہیں 

اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب ( ۲)میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو 

 اور جان رکھو کہ ہللا تعاٰلی متقیوں کے ساتھ ہے۔( ٤)سے لڑتے ہیں 

فی کتاب ہللا سے مراد لوح محفوظ یعنی تقدیر اٰلہی ہے۔ یعنی ابتداء آفرینش سے ہی ہللا  ۱۔ ۲٦

تعاٰلی نے بارہ مہینے مقرر فرمائے ہیں، جن میں چار حرمت والے ہیں جن میں قتال و جدال کی 

ی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا ہے کہ بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نب
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زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آگیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب ہللا نے آسمانوں ' 

اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال بارہ مہینوں کا ہے، جن میں چار حرمت والے ہیں، تین پے 

چوتھا رجب جو جمادی االخری اور شعبان کے درمیان درپے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور 

زمانہ اسی حالت پر آگیا ہے کا مطلب، مشرکین عرب مہینوں میں جو ( صحیح بخاری)ہے۔ 

 تاخیر و تقدیم کرتے تھے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے اس کا خاتمہ ہے۔ 

ں چار حرمت یعنی ان مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا جو ہللا نے رکھی ہے اور جن می ۴۔۲٦

 والے ہیں۔ اور یہی حساب صحیح اور عدد مکمل ہے۔

یعنی حرمت والے مہینوں میں قتال کر کے ان کی حرمت پامال کر کے اور ہللا کی  ۲۔۲٦

 نافرمانی کا ارتکاب کر کے۔

لیکن حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد اال یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں، پھر  ٤۔۲٦

 ں بھی تمہارے لئے لڑنا جائز ہوگا۔حرمت والے مہینوں می

 
ُُيَٰرُِمْونَٗه عَامً  لُّْونَٗه عَاًما وَّ يَْن َكَفُرْوا ُُيِ ِ ُء ِزََّيَدةٌ ِِف اْلُكْفِر يَُضلُّ ِبِه اَّلَّ ۗ َِِّسْ ََّما الن َِٰن لَ ِان ُ  ۭ ُزي َم اّلٰله ُ فَُيِحلُّْوا َما َحرَّ َم اّلٰله َة َما َحرَّ ُِٰيَواِطــــُٔــْوا ِعدَّ اِلهِْم  ا ل هُْم ُسْوُۗء َاُْعَ

ِفرِْيَن     ُ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم اْلكه    11َواّلٰله

اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ( ۱)مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے 

ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حالل کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت واال کر 

پھر اسے ( ۴)کہ ہللا نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کرلیں  لیتے ہیں،

حالل بنالیں جسے ہللا نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیئے گئے ہیں اور 

 قوم کفار کی ہللا رہنمائی نہیں فرماتا۔

مہینوں میں قتال و نسییء کے معنی پیچھے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے  ۱۔۲۷

جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مسلسل تین مہینے، ان کی حرمت کو 

ملحوظ رکھتے ہوئے، قتل و غارت سے اجتناب، ان کے لئے بہت مشکل تھا۔ اس لئے اس کا حل 

س میں وہ انہوں نے یہ نکال رکھا تھا جس حرمت والے مہینے میں قتل و غارت کرنا چاہتے ا

کر لیتے اور اعالن کر دیتے کہ اس کی جگہ فالں مہینہ حرمت واال ہوگا مثاًل محرم کے مہینے 

کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ صفر کو حرمت واال مہینہ قرار دے دیتے۔ ہللا تعاٰلی نے اس کی 

مفادات  بابت فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے کیونکہ اس کا ادل بدل مقصود لڑائی اور دنیاوی

کے حصول کے سوا کچھ نہیں۔ اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی اس کے خاتمے کا اعالن 

یہ کہہ کر فرمادیا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت میں آگیا ہے یعنی اب آئندہ مہینوں 

 کی یہ ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آرہی ہے۔

ہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت واال قرار یعنی ایک م ۴۔۲۷

دینے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہللا تعاٰلی نے چار مہینے حرمت والے رکھے ہیں، ان کی 

گنتی پوری رہے۔ یعنی گنتی پوری کرنے میں ہللا کی موافقت کرتے تھے، لیکن ہللا نے قتال و 

کیا تھا، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ انہیں ظالمانہ  جدال اور غارت گری سے جو منع

 کاروائیوں کے لئے ہی وہ ادل بدل کرتے تھے۔

 
قَلَُْتْ ِاَٰل اَْلَْرِض  ِ اَثَّ َمنُْوا َما لَُُكْ ِاَذا ِقْيَل لَُُكُ انِْفُرْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ وةِ َّيه ِخَرِة ِاَلَّ    ۭ َاَرِضْيَُتْ ِِبلَْحيه نَْيا ِِف اَْله وِة الُّ ٌُ الَْحيه ِخَرِة   ۚ فََما َمتَا نَْيا ِمَن اَْله الُّ

 11قَِلْيٌل   

تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو ہللا کے راستے میں کوچ ! اے ایمان والو

گانی پر ریجھ گئے ہو۔ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زند

 دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یونہی سی ہے۔! سنو



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 414 

 
ْوُه َشـْيـــــ ً  ُُكْ َوََل تَُْضُّ يَْستَْبِدْل قَْوًما غَْْيَ بُُْكْ عََذاًِب َاِلـــْيًما   ڏ  وَّ ٍء قَِدْيٌر      ِاَلَّ تَْنِفُرْوا يَُعٰذِ ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ  11ا  ۭ َواّلٰله

اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں ہللا تعاٰلی دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل 

 اور ہللا ہرچیز پر قادر ہے۔( ۱)الئے گا، تم ہللا تعاٰلی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے 

ئی شام کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطالع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خالف لڑا ۱۔۲٢

کی تیاری کر رہا ہے چنانچہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی اس کے لئے تیاری کا حکم دے 

ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض /  ٢دیا۔ یہ شوال سن 

مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گراں گزرا، جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں 

روز  ۴۰لعنت و مالمت کی گئی ہے۔ یہ جنگ تبوک کہالتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں۔ 

مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آگئے۔ اس کو جیش العسرة کہا جاتا ہے 

کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اثاقَْلتُْم 

ی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو۔ اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا یعنی سست

 (فتح القدیر)لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا 

 
يَْن َكَفُرْوا ََثِِنَ اثْنَْْيِ ِاْذ َُهَا ِِف الْغَاِر  ِ ُ ِاْذ َاْخَرَجُه اَّلَّ ُه اّلٰله ْوُه فََقْد نَــَّصَ ََّدٗه ِاْذ يَُقوْ ِاَلَّ تَْنُّصُ ُ َسِكْينََتٗه عَلَْيِه َوَاي َ َمَعنَا   ۚ فََانَْزَل اّلٰله َزْن ِانَّ اّلٰله ُل ِلَصاِحِبٖه ََل ََتْ

ُ عَ  ِ ِھَى الُْعلَْيا  َۭواّلٰله َمُة اّلٰله ْفٰله َۭوَُكِ ْيَن َكَفُروا السُّ ِ َمَة اَّلَّ َّْم تََرْوَها َوَجَعَل َُكِ ُنْوٍد ل  11زِْيٌز َحِكْْيٌ      ِِبُ

کی مدد نہ کرو تو ہللا ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ ( نبی صلی ہللا علیہ وسلم)اگر تم ان 

نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے ( دیس سے)انہیں کافروں نے 

پس جناب باری ( ۱)جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر ہللا ہمارے ساتھ ہے 

پنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نے ا

اس نے کافروں کی بات پست کردی اور بلند و عزیز تو ہللا کا کلمہ ہی ہے ( ۴)دیکھا ہی نہیں 

 ہللا غالب ہے حکمت واال ہے۔( ۲)

کہ اگر تم مدد  جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے ۱۔٤۰

نہیں کرو گے تو ہللا تعاٰلی تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ ہللا تعاٰلی نے اپنے پیغمبر کی مدد اس 

یعنی حضرت ابو بکر صدیق )وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی 

۔ ابو بکر صدیق اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے'غم نہ کر ہللا ہمارے ساتھ ہے ' سے کہا تھا 

رضی ہللا تعاٰلی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی ہللا علیہ 

ہمارے قدموں پر نظر ڈالی تو ( جو ہمارے تعاقب میں ہیں)وسلم سے کہا اگر ان مشرکین نے 

ما ظنک ! ر یقینا ہمیں دیکھ لیں گے حضرت نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابابک

تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا ! اے ابو بکر( صحیح بخاری)باثنین ہللا ثالثھما 

 تیسرا ہللا کی مدد اور اس کی نصرت جن کو شامل حال ہے۔

یہ مدد کی وہ دو صورتیں بیان فرمائی ہیں جن سے ہللا کے رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی  ۴۔٤۰

 سکینت، دوسری فرشتوں کی تائید۔مدد فرمائی گئی۔ ایک 

کافروں کے کلمے سے شرک اور کلمۃ ہللا سے توحید مراد ہے۔ جس طرح ایک حدیث  ۲۔٤۰

میں بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ ایک شخص بہادری کے 

یک اور ریاکاری جوہر دکھانے کے لئے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت و حمیت میں لڑتا ہے، ا

جو اس لئے لڑتا ' کے لئے لڑتا ہے۔ ان میں سے فی سبیل ہللا لڑنے واال کون ہے، آپ نے فرمایا 

 ہے کہ ہللا کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ فی سبیل ہللا ہے۔

 
 ِ ْمَواِلُُكْ َوَانُْفِسُُكْ ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله َجاِهُدْوا ِِبَ ِثــَقاًَل وَّ َُُّكْ ِاْن ُكْنَُتْ تَْعلَُمْوَن        ۭ ِانِْفُرْوا ِخَفافًا وَّ ِلُُكْ َخْْيٌ ل  10ذه
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اور راہ رب میں ( ۱)نکل کھڑے ہو جاؤ ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی 

 اپنے مال اور جان سے جہاد کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔

مثاًل انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر خوشی  اس کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں ۱۔٤۱

سے یا ناخوشی سے غریب ہو یا امیر جوان ہو یا بوڑھا پیادہ ہو یا سوار عیال دار ہو یا اہل و 

عیال کے بغیر۔ وہ پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہو یا پیچھے لشکر میں شامل۔ امام شوکانی 

تم ' تا ہے، اس لئے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ فرماتے ہیں آیت کا حمل تمام معافی پر ہو سک

۔ اور اس مفہوم میں مذکورہ تمام مفاہیم 'کوچ کرو، چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہو یا ہلکی

 آجاتے ہیں۔

 
َيحْ  قَُّة  َوس َ ُم الشُّ ِكْنْۢ بَُعَدْت عَلَْْيِ ََّبُعْوَك َوله ت َسَفًرا قَاِصًدا َلَّ ُْم لَْو ََكَن َعَرًضا قَرِيًْبا وَّ ُ يَْعََلُ ِاِنَّ ِلُكْوَن َانُْفَسهُْم ۚ َواّلٰله َرْجنَا َمَعُُكْ ۚ ُُّيْ َٰ َ ِ لَِو اْسـتَـَطْعنَا ل ِلُفْوَن ِِبّلٰله

ِذبُْوَن         11لَكه

اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ( ۱)اگر جلد وصول ہونے واال مال و اسباب ہو یا 

دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ ہللا کی قسمیں  لیکن ان پر تو( ۴)پیچھے ہو لیتے 

کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، یہ اپنی جانوں کو 

 ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم ہللا کو ہے۔( ۲)خود ہی ہالکت میں ڈال رہے ہیں 

ہا ہے جنہوں نے عذر اور معذرت کر کے نبی یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو ر ۱۔٤۴

صلی ہللا علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی دراں حاالنکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر 

 نہیں تھا۔ عرض سے مراد جو دنیاوی منافع سامنے آئیں مطلب ہے مال غنیمت۔

وری نے انہیں یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوتے۔ لیکن سفر کی د ۴۔٤۴

 حیلے تراشنے پر مجبور کر دیا

 یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر۔ کیونکہ جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے۔ ۲۔٤۴

 
ِذِبْْيَ     ْيَن َصَدقُْوا َوتَْعََلَ اْلكه ِ َ َِلَ اَّلَّ ُ َعْنَك ۚ ِلَم َاِذنَْت لَهُْم َحّٰته يََتبَْيَّ  11َعَفا اّلٰله

نہیں کیوں اجازت دے دی؟ بغیر اس کے کہ تیرے سامنے ہللا تجھے معاف فرما دے، تو نے ا

 ۔(۱)سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے 

یہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت  ۱۔٤۲

ھی ہے یا نہیں؟ مانگنے والوں کو تو نے کیوں بغیر یہ تحقیق کئے کہ اس کے پاس معقول عذر ب

اجازت دے دی۔ اس لئے اس کوتاہی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے۔ یاد رہے یہ 

تنبیہ اس لئے کی گئی ہے کہ اجازت دینے میں عجلت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی 

 ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

 
ِ َوالَْيوْ  ْيَن يُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله ِ َتْاِذنَُك اَّلَّ ُ عَِلْْيٌۢ ِِبلُْمتَِّقْْيَ    ََل يَس ْ ْمَواِلهِْم َوَانُْفِسهِْم ۭ َواّلٰله اِهُدْوا ِِبَ َ ِخِر َاْن َيُّ  11ِم اَْله

ہللا پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی 

زگاروں کو خوب جانتا اور ہللا تعاٰلی پرہی( ۱)کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے 

 ہے۔

یہ مخلص ایمانداروں کا کردار بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ نہایت ذوق  ۱۔٤٤

 شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔

 
 َ ِخِر َواْرًَتب ِ َوالَْيْوِم اَْله ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله ِ ََّما يَْسـَتْاِذنَُك اَّلَّ ُدْوَن    ِان دَّ ْم يَََتَ  11ْت قُلُْوُّبُْم فَهُْم ِِفْ َرْيُِبِ
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یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ ہللا پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین 

 ۔(۱)ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں 

جھو ٹے حیلے تراش کر رسول ہللا صلی ہللا علیہ  یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے ۱۔٤٢

وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ ان کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ ہللا پر 

اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی عدم ایمان نے انہیں جہاد سے 

یں راسخ ہوتا تو نہ جہاد سے یہ بھاگتے نہ شکوک گریز پر مجبور کیا۔ اگر ایمان ان کے دلوں م

 و شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے۔

 
ُْم فَثَبََّطهُْم َوِقْيَل اْقُعدُ  َُ ِْْۢبَعا ُ ان لهِكْن َكِرَه اّلٰله ًة وَّ ْوا ََلٗ عُدَّ ُرْوَج ََلَعَدُّ ُٰ ِعِدْيَن     َولَْو َاَراُدوا الْ  11ْوا َمَع الْقه

د کے لئے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لئے سامان کی تیاری کر رکھتے اگر ان کا ارادہ جہا

اور کہہ ( ۴)لیکن ہللا کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لئے انہیں حرکت سے ہی روک دیا ( ۱)

 دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کیساتھ بیٹھے رہو۔

جھوٹ بول کر اجازت حاصل  یہ انہیں منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے ۱۔٤٦

 کی تھی کہ اگر وہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے تو یقینا اس کے لئے تیاری کرتے۔

فثبطھم کے معنی ہیں انکو روک دیا، پیچھے رہنا ان کے لئے پسندیدہ بنا دیا گیا، پس وہ ۴۔٤٦

ان کی  سست ہوگئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے مطلب یہ ہے کہ ہللا کے علم میں

یہ یا تو ( ۴)شرارتیں اور سازشیں تھیں، اس لئے ہللا کی تقدیری مشیت یہی تھی کہ وہ نہ جائیں۔ 

اسی مشیت اٰلہی کی تعبیر ہے جو تقدیرا لکھی ہوئی تھی یا بطور ناراضگی اور غضب کے 

 رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم عورتوں، بچوں،

 بیماروں اور بوڑھوں کی صف میں شامل ہو کر ان کی طرح گھروں میں بیٹھے رہو۔

 
َاْوَضُعْوا ِخلهلَُُكْ يَْبُغْونَُُكُ الِْفْتنََة  ۚ َوِفْيُُكْ  ََل۟ ا َزاُدْوُُكْ ِاَلَّ َخَباًَل وَّ ِلِمْْيَ لَْو َخَرُجْوا ِفْيُُكْ مَّ ُ عَِلْْيٌۢ ِِبلٰظه ُعْوَن لَهُْم  ۭ َواّلٰله  11     ََسٰه

( ۱)اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لئے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے 

( ۴)بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تالش میں رہتے 

 اور ہللا ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔( ۲)ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں 

یہ منافقین اگر اسالمی لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو غلط رائے اور مشورے دے کر  ۱۔٤۷

 مسلمانوں میں انتشار ہی کا باعث بنتے۔

مطلب یہ کہ چغل خوری وغیرہ کے ذریعے سے تمہارے اندر فتنہ برپا کرنے میں وہ  ۴۔٤۷

کر دینا اور ان کے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے اور فتنے سے مطلب اتحاد کو پارہ پارہ 

 مابین باہمی عداوت و نفرت پیدا کر دینا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنین کے ساتھ  ۲۔٤۷

 بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبریں پہنچایا کرتے تھے۔

 
رُِهْوَن    لََقِد ابَْتَغُوا الِْفْتنََة ِمْن قَْبُل وَ  ِ َوُِهْ كه ُمْوَر َحّٰته َجاَۗء الَْحقُّ َوَظهََر َاْمُر اّلٰله َُّبْوا َِلَ اَْلُ  11قَل

یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تالش کرتے رہے ہیں اور تیرے لئے کاموں کو الٹ پلٹ 

اخوشی میں باوجودیکہ وہ ن( ۱)کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آپہنچا اور ہللا کا حکم غالب آگیا 

 ہی رہے۔

اس لئے اس نے گزشتہ اور آئندہ امور کی تمہیں اطالع دے دی ہے اور یہ بھی بتال دیا  ۱۔٤۲

ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے، تو تمہارے حق میں اچھا ہوا، اگر یہ جاتے تو یہ یہ 

 خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوتیں۔
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میں آئے ہیں، آپ کے خالف فتنے تالش کرنے اور  یعنی یہ منافقین تو، جب سے آپ مدینہ ۴۔٤۲

معامالت کو بگاڑنے میں سرگرم رہے ہیں۔ حتٰی کے بدر میں ہللا تعاٰلی نے آپ کو فتح و غلبہ 

عطا فرما دیا، جو ان کے لئے بہت ہی ناگوار تھا، اسی طرح جنگ احد کے موقعے پر بھی ان 

کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہر موقعے منافقین نے راستے سے ہی واپس ہو کر مشکالت پیدا 

پر بگاڑ کی کوشش کرتے رہے۔ حتٰی کہ مکہ فتح ہوگیا اور اکثر عرب مسلمان ہوگئے جس پر 

 کف حسرت و افسوس مل رہے ہیں۔

 
َّنََّ  ْ ۭ َاََل ِِف الِْفْتنَِة َسَقُطْوا  َۭوِانَّ ََجَ ْ َوََل تَْفِتِّنٰ َُّقْوُل اـَْذْن ِلٰ ْن ي ِفرِيَْن      َوِمِْنُْم مَّ  11لَُمِحْيَطةٌۢ ِِبْلكه

ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیئے، آگاہ رہو وہ 

 ۔(۱)فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے 

نہیں دیں گے تو کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اجازت ' مجھے فتنے میں نہ ڈالیے '  ۱۔٤٢

مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا، اس اعتبار سے فتنہ، گناہ کے معنی میں ہوگا۔ 

یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے، دوسرا مطلب فتنے کا، ہالکت ہے یعنی مجھے ساتھ لیجاکر 

وم ہالکت میں نہ ڈالیں کہا جاتا ہے کہ جد ابن قیس نے عرض کیا مجھے ساتھ نہ لے جائیں، ر

کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے رخ پھیر 

فتنے میں جو گزر ' لیا اور اجازت دے دی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا 

یعنی جہاد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا، بجائے خود ایک فتنہ اور سخت ' چکے ہیں 

گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث ہی ہیں۔ اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیر لینے والی ہے، 

 جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لئے نہیں ہوگا۔

 
 َّ َُّقْولُْوا قَْد َاَخْذََنٓ َاْمَرََن ِمْن قَْبُل َويََتَول نٌَة تَُسْؤُِهْ ۚ َوِاْن تُِصْبَك ُمِصْيَبٌة ي ُِهْ فَرُِحْوَن     ِاْن تُِصْبَك َحس َ  11ْوا وَّ

آپ کو اگر کوئی بھالئی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں 

 ۔(۱)ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے درست کر لیا تھا، مگر وہ تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں 

بی اور غنیمت اور َسیَئَۃ سے ناکامی، سیاق کالم کے اعتبار سے َحسنَۃ،ُ سے یہاں کامیا ۱۔٢۰

شکست اور اسی قسم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں مراد ہیں۔ اس میں ان کے 

خبث باطنی کا اظہار ہے جو منافقین کے دلوں میں تھا اس لئے کہ مصیبت پر خوش ہونا اور 

 یل ہے۔بھالئی حاصل ہونے پر رنج اور تکلیف محسوس کرنا، غایت عداوت کی دل

 
ِ الُْمْؤِمنُْونَ  ِ فَلَْيَتَوكَّ ُ لَنَا  ۚ ُهَو َمْولهىنَا  ۚ َوعََٰل اّلٰله ُِّصْيبَنَآ ِاَلَّ َما َكَتَب اّلٰله َّْن ي  10      قُْل ل

آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے ہللا کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں 

ہے مومنوں کو ہللا تعاٰلی کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا  سکتی وہ ہمارا کارساز اور مولیٰ 

 (۱)چاہیے 

یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبر و ثبات اور حوصلے کے لئے فرمایا جا رہا  ۱۔٢۱

ہے کیونکہ جب انسان کو یہ معلم ہو کہ ہللا کی طرف سے مقدر کا ہر صورت میں ہونا ہے اور 

یں پہنچتی ہے اسی تقدیر اٰلہی کا حصہ ہے، تو انسان کے لئے جو بھی مصیبت یا بھالئی ہم

 مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔

 
ُ ِبَعذَ  ُِّصْيَبُُكُ اّلٰله َّ ُُّ ِبُُكْ َاْن ي ب ُن نَََتَ نَيَْْيِ ۭ َوََنْ ٓ ِاْحَدى الُْحس ْ َُّصْوَن ِبنَآ ِاَلَّ ُِٰصْوَن     اٍب مِٰ قُْل َهْل تََرب ب ََتَ َُّصْوٓا ِاَنَّ َمَعُُكْ مُّ ب يِْديْنَا  ڮ فَََتَ  11ْن ِعْنِدٖهٓ َاْو ِِبَ

کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھالئیوں میں سے 

ے اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا ہللا تعاٰلی اپنے پاس س( ۱)ایک ہے 
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پس ایک طرف تم منتظر رہو دوسری جانب ( ۴)کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے 

 تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔

یعنی کامیابی یا شہادت، ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو، ہمارے لئے  ۱۔٢۴

 ہے۔ ( بھالئی)خیر

ائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو یعنی ہم تہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک بر ۴۔٢۴

آسمان سے ہللا تعاٰلی تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہالک ہو جاؤ یا ہمارے ہاتھوں سے 

سزائیں دے۔ وہ دونوں باتوں پر قادر ( قتل کرنے، یا قیدی بننے وغیرہ قسم کی)ہللا تعاٰلی تمہیں 

 ہے۔

 
َّنْ  َُُّكْ ُكْنَُتْ قَْوًما فهِسِقْْيَ     قُْل َانِْفُقْوا َطْوعًا َاْو َكْرًها ل َُّتَقبََّل ِمنُُْكْ  ِۭان  11ي

( ۱)کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا 

 یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔

خرچ انفقوا امر کا صیغہ۔ لیکن یہاں یہ تو شرط اور جزا کے معنی میں ہے۔ یعنی اگر تم ۱۔٢۲

کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا یا یہ امر بمعنی خبر کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں 

برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو۔ اپنی مرضی سے ہللا کی راہ میں خرچ کرو گے، تب بھی نہ 

مقبول ہے۔ کیونکہ قبولیت کے لئے ایمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے اور 

ی سے خرچ کیا ہوا مال، ہللا کے ہاں ویسے ہی مردود ہے، اس لئے کہ وہاں قصد صحیح ناخوش

موجود نہیں ہے جو قبولیت کے لئے ضروری ہے۔ یہ آیت بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ ہے 

ةً فَلَْن یَّ ۘ  اِْستَْغفِْر لَھُْم اَْو اَل تَْستَْغفِْر لَھُْم  ) ُ لَھُمْ اِْن تَْستَْغفِْر لَھُْم َسْبِعْیَن َمرَّ آپ ان (( 40:۔ التوبہ8( ْغفَِر ہللٰاٰ

 ۔(یعنی دونوں باتیں برابر ہیں)کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں 

 
تُْوَن ال ِ َوِبَرُسْوَِلٖ َوََل ََّيْ ُْم َكَفُرْوا ِِبّلٰله ٓ َاِنَّ َُتُْم ِاَلَّ لهوَة ِاَلَّ َوِهُْ َوَما َمنََعهُْم َاْن تُْقَبَل ِمِْنُْم نََفقه رُِهْوَن      صَّ  11ُكَساٰله َوََل يُْنِفُقْوَن ِاَلَّ َوُِهْ كه

کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ ہللا اور اس کے 

رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے 

 ۔(۱)ہیں 

عدم قبول کی تین دلیلیں بیان کی گئی ہیں، ایک ان کا کفر اس میں ان کے صدقات کے  ۱۔٢٤

مفسق۔ دوسرا، کاہلی سے نماز پڑھنا، اس لئے وہ نماز پر نہ ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی 

اس کے ترک کی سزا سے انہیں کوئی خوف ہے، کیونکہ رضا اور خوف، یہ بھی ایمان کی 

ہت سے خرچ کرنا اور جس کام میں دل کی عالمت ہے جس سے محروم ہیں۔ اور تیسرا کرا

رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے 

ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت کے لئے کافی ہے۔ مذکورہ یہ کہ تینوں وجوہات جہاں جمع 

 سکتا ہے۔ہوجائیں تو اس عمل کے مردود بارگاہ اٰلہی ہونے میں کیا شک ہو

 
نْيَ  وِة الُّ َّبُْم ِّبَا ِِف الَْحيه ُ ِلُيَعٰذِ ََّما يُرِيُْد اّلٰله ِفُرْوَن     فَََل تُْعِجْبَك َاْمَوالُهُْم َوََلٓ َاْوََلُدُِهْ ۭ ِان  11ا َوتَْزَهَق َانُْفُسهُْم َوُِهْ كه

ہے کہ اس سے انہیں ہللا کی چاہت یہی ( ۱)پس آپ کو ان کے مال و اوالد تعجب میں نہ ڈال دیں 

اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں ( ۴)دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے 

 ۔(۲)

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے ' اس لئے یہ بطور آزمائش ہے، جس طرح فرمایا  ۱۔٢٢

یں کہ ہم دنیا میں دنیا زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے، تاکہ ان کی آزمائش کر
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ان کی بھالئی میں ہم جلدی کر رہے ہیں؟ ( تو اس سے)ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں 

 ' بلکہ یہ سمجھتے نہیں ( نہیں)

امام ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری نے اس سے زٰکو ة اور نفاق فی سبیل ہللا مراد لیا  ۴۔٢٢

( جو وہ مسلمان ظاہر کرنے کے لئے دیتے ہیں)ت تو ہے۔ یعنی ان منافقین سے زٰکوة و صدقا

 دنیا میں قبول کر لئے جائیں تاکہ اسی طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دی جائے۔

تاہم ان کی موت کفر ہی کی حالت میں آئے گی۔ اس لئے کہ وہ ہللا کے پیغمبر کو صدق دل  ۲۔٢٢

 اق پر ہی بدستور قائم و مصر ہیں۔سے ماننے کے لئے تیار نہیں اور اپنے کفر و نف

 
َّْفَرقُْوَن      ُْم قَْوٌم ي نُُْكْ َولهِكِنَّ ُْم لَِمْنُُكْ  َۭوَما ُِهْ ِمٰ ِ ِاِنَّ ِلُفْوَن ِِبّلٰله  11َوَُيْ

یہ ہللا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حاالنکہ وہ دراصل 

 ۔(۱)ڈرپوک لوگ ہیں تمہارے نہیں بات صرف اتنی ہے یہ 

اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھا کر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی  ۱۔٢٦

 تم میں سے ہی ہیں۔

 
َمُحْوَن      َّْوا ِالَْيِه َوُِهْ ََيْ ََّول َخًَل ل ٍت َاْو ُمدَّ ره ُدْوَن َملَْجًا َاْو َمغه  11لَْو ََيِ

غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی 

 ۔(۱)طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں 

یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ پناہ گاہوں میں چلے جائیں، اس لئے کہ تم سے ان کا  ۱۔٢۷

 جتنا کچھ بھی تعلق ہے، وہ محبت و خلوص پر نہیں، عناد، نفرت اور کراہت پر ہے۔

 
ُطْونَ  َوِمِْنُمْ  َٰ َّْم يُْعَطْوا ِمِْنَآ ِاَذا ُِهْ يَْس َدقهِت  ۚ فَِاْن ُاْعُطْوا ِمِْنَا َرُضْوا َوِاْن ل َّلِْمُزَك ِِف الصَّ ْن ي  11     مَّ

اگر ( ۱)ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں 

اس میں سے نہ مال تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے انہیں اس میں مل جائے تو خوش ہیں اور اگر 

 ۔(۴)

یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے کہ وہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی ذات  ۱۔٢۲

صدقات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف ( نعوذ باہلل)اچھی صفات کو صلی ہللا علیہ وسلم کو 

رے میں آتا ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم ایک باور کراتے، جس طرح ابن ذی الخویصرہ کے با

آپ صلی ہللا علیہ وسلم ' انصاف سے کام لیجئے ' مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا 

صحیح )نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ 

 ۔ (بخاری

الی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے گویا اس الزام تراشی کا مقصد محض م ۴۔٢۲

ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے، یا وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں، انہیں حصہ ضرور دیا 

 جائے۔

 
ُ ِمْن فَضْ  ُ َسـُيْؤِتيْنَا اّلٰله ُ َوَرُسْوَُلٗ    َوقَالُْوا َحْسبُنَا اّلٰله تههىُُم اّلٰله ُْم َرُضْوا َمآ اه ِغُبْوَن      ِِلٖ َولَْو َاِنَّ ِ ره ٓ ِاَٰل اّلٰله ٓ    ِاَنَّ    11َوَرُسْوَُلٗ

اگر یہ لوگ ہللا اور رسول کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ ہللا ہمیں کافی ہے 

ہللا ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو ہللا کی ذات سے ہی توقع رکھنے 

 والے ہیں۔
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َدقه  ََّما الصَّ ََّفِة قُلُْوُّبُْم َوِِف الٰرِقَاِب َوالْغهرِِمْْيَ وَ ِان ِمِلْْيَ عَلَْْيَا َوالُْمَؤل ِكْْيِ َوالْعه ُ عَِلْْيٌ َحِكْْيٌ       ُت ِللُْفَقَراِۗء َوالَْمسه ِ  َۭواّلٰله َن اّلٰله ِبْيِل ۭفَرِيَْضًة ِمٰ ِ َواْبِن السَّ ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله

11 

لئے ہیں اور مسکینوں کے لئے اور ان کے وصول کرنے والوں  کے( ۱)صدقے صرف فقیروں 

کے لئے اور ان کے لئے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور 

فرض ہے ہللا کی طرف ( ۱)قرضداروں کے لئے اور ہللا کی راہ میں اور مسافروں کے لئے 

 سے، اور ہللا علم و حکمت واال ہے۔

ن کا دروازہ بند کرنے کے لئے صدقات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ اس آیت میں اس طع ۱۔٦۰

کیا جا رہا ہے۔ صدقات سے مراد یہاں صدقات واجبہ یعنی زٰکوة ہے۔ آیت کا آغاز انما سے کیا 

گیا ہے جو قصر کے صیغوں میں سے ہے اور الصقات میں الم تعریف جنس کے لیے ہے یعنی 

میں مقصور ہے جن کا ذکر آیت میں ہے ان کے  ان آٹھ قمسوں( زکٰوة)صدقات کی یہ جنس 

عالوہ کسی اور مصرف پر زکوة کی رقم کا استعمال صحیح نہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امر 

میں اختالف ہے کہ کیا ان آٹھوں مصارف پر تقسیم کرنا ضروری ہے؟ امام شافعی کی رائے کی 

یا ان میں سے جس مصرف  رو سے زٰکوة کی رقم آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔

یا مصارف پر امام یا زکوة ادا کرنے واال مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کرسکتا ہے امام 

شافعی وغیرہ پہلی رائے کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ وغیرہما دوسری رائے 

کوة کی رقم کے۔ اور یہ دوسری رائے ہی زیادہ صحیح ہے امام شافعی کی رائے کی رو سے ز

آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے یعنی اقتضائے ضرورت اور مصالح دیکھے بغیر 

رقم کے آٹھ حصے کر کے آٹھوں جگہ پر کچھ کھچ رقم خرچ کی جائے۔ جبکہ دوسری رائے 

کے مطابق ضرورت اور مصالح کا اعتبار ضروری ہے جس مصرف پر رقم خرچ کرنے کی 

یک مصرف پر خرچ کرنے کے متقتضی ہوں، تو وہاں زیادہ ضرورت یا مصالح کسی ا

ضرورت اور مصالح کے لحاظ سے زکوة کی رقم خرچ کی جائے گی چاہے دوسرے مصارف 

پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ بچے اس رائے میں جو معقولیت ہے وہ پہلی رائے میں نہیں 

 ہے۔

 ان مصارف ثمانیہ کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے۔ ۴۔٦۰

مسکین چونکہ قریب قریب ہیں اور ایک کا اطالق دوسر پر بھی ہوتا ہے یعنی فقیر ا۔ فقیر اور 

کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے۔ اس لئے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا 

اختالف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی 

کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہوں ان کو فقیر  حاجات وضروریات کو پورا

اور مسکین کہا جاتا ہے مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم 

مسکین وہ گھو منے پھر نے واال نہیں ہے جو ایک ایک یادو دو لقمے یا کھجور کے "نے فرمایا 

ین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بےنیاز لیے گھر گھر پھرتا ہے بلکہ مسک

کر دے نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس 

صحیح بخاری ومسلم ")پر صدقہ کریں اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے

ار دیا گیا ہے ورنہ حضرت ابن حدیث میں گویا اصل مسکین شخص مذکور کو قر( کتاب الزکٰوة

عباس رضی ہللا تعاٰلی عنہ وغیرہ سے مسکین کی تعریف یہ منقول ہے کہ جو گداگر ہو، گھوم 

پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود 

 ( ابن کثیر)سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے 

ملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار جو زٰکو ة و صدقات کی وصولی و تقسیم اور اس ۔ عا۴

 کے حساب کتاب پر معمور ہوں۔
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۔ مولفۃ القلوب ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسالم کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر ۲

الم پر مضبوطی سے امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے، وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اس

قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے وہ افراد بھی ہیں جن کی امداد دینے 

کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے عالقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے 

 روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں۔ یہ اور اس قسم کی

دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوة کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے چاہے مذکورہ 

افراد مال دار ہی ہوں۔ احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہوگیا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں 

 حاالت وظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوة کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔

بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غالم مراد لئے ہیں اور ۔ گردنیں آزاد کرانے میں۔ ٢

علماء نے مکاتب وغیر مکاتب ہر قسم کے غالم مراد لئے ہیں۔ امام شوکانی نے اسی رائے کو 

 ترجیح دی ہے۔

۔ غارمین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جو اپنے اہل و عیال کے نان نفقہ اور ضروریات ٦

زیر بار ہوگئے اور ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور  زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے

ایسا سامان بھی نہیں ہے جسے بیچ کر وہ قرض ادا کریں سکیں۔ دوسرے وہ ذمہ داراصحاب 

ضمانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار 

گیا اور اس بنیاد پر وہ مقروض ہو گیا۔ ان پاگئے یا کسی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہو

 سب افراد کی زکوة کی مد سے امداد کرنا جائز ہے۔ 

چا ہے وہ مالدار )۔ فی سبیل ہللا سے مراد جہاد ہے یعنی جنگی سامان و ضروریات اور مجاہد ۷

 پر زٰکوة کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی( ہی ہو

سبیل ہللا میں داخل ہے اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ ودعوت بھی فی سبیل ہللا میں 

 داخل ہے کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعالئے کلمۃ ہللا ہے۔

۔ ابن السبیل سے مراد مسافرہے۔ یعنی اگر کوئی مسافر، سفر میں مستحق امداد ہوگیا ہے چاہے ۲

احب حیثیت ہی ہو، اس کی امداد زٰکو ة کی رقم سے کی جاسکتی وہ اپنے گھر یا وطن میں ص

 ہے۔

 
ِ َويُؤْ  َُُّكْ يُْؤِمُن ِِبّلٰله ْيَن يُْؤُذْوَن النَِّبَّ َويَُقْولُْوَن ُهَو ُاُذٌن  ۭقُْل ُاُذُن َخْْيٍ ل ِ َمنُْوا ِمنُُْكْ  َۭواَوِمِْنُُم اَّلَّ ْيَن اه ِ ٌة ِلَّٰلَّ ِ لَهُْم ِمُن ِللُْمْؤِمِنْْيَ َوَرْْحَ ْيَن يُْؤُذْوَن َرُسْوَل اّلٰله ِ َّلَّ

 10عََذاٌب َاِلْْيٌ       

ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے، آپ کہہ 

وہ ہللا پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی ( ۱)دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لئے ہیں 

ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لئے رحمت ہے، رسول ہللا  بات کا یقین کرتا

 صلی ہللا علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لئے دکھ کی مار ہے۔

یہاں سے پھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے خالف ایک ہرزہ  ۱۔٦۱

ہے، مطلب ہے کہ یہ ہر ایک بات سن لیتا ہے ( ہلکا)سرائی انہوں نے یہ کی کہ یہ کان کا کچا 

یہ گویا آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے حلم و کرم اور عفو و صفع کی صفت سے ان کو دھوکہ )

ہللا نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا پیغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہیں سنتا جو بھی سنتا ہے ( ہوا

 تمہارے لئے اس میں خیر اور بھالئی ہے۔

 
ُّْرُضْوُه ِاْن ََكنُْوا ُمْؤِمِنْْيَ   ُيَْ  ٓ َاَحقُّ َاْن ي ُ َوَرُسْوَُلٗ ُضْوُُكْ  ۚ َواّلٰله ِ لَُُكْ ِلُْيْ  11ِلُفْوَن ِِبّلٰله

محض تمہیں خوش کرنے کے لئے تمہارے سامنے ہللا کی قسمیں کھا جاتے ہیں حاالنکہ اگر یہ 

 ے کے زیادہ مستحق تھے۔ایمان دار ہوتے تو ہللا اور اس کا رسول رضامند کرن
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 ِٰ ِِلَ الْ ا ِفْْيَا  ۭذه َ َخاِلً َّنَّ َ َوَرُسْوََلٗ فََانَّ ََلٗ ََنَر ََجَ َاِدِد اّلٰله َّٗه َمْن ُيُّ  11ْزُي الَْعِظْْيُ      َالَْم يَْعلَُمْوٓا َان

اً کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی ہللا کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لئے یقین

 دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے واال ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔

 
ََتْزُِءْوا  ۚ اِ  ْم  ۭقُِل اس ْ ُُئُْم ِبَما ِِفْ قُلُْوِّبِ ِٰ ْم ُسْوَرةٌ تُنَب ِفُقْوَن َاْن تََُنََّل عَلَْْيِ َذُر الُْمنه َذُرْوَن     َُيْ ا ََتْ ِرٌج مَّ ْٰ َ ُم  11نَّ اّلٰله

قت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی سورت نہ اترے منافقوں کو ہر و

جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتال دے۔ کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاتے رہو، یقیناً ہللا تعاٰلی اسے 

 ظاہر کرنے واال ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔

 
ََّما ُكنَّا َّنَُ  ْن َسَالََْتُْم لََيُقْولُنَّ ِان

ِٕ
ََتْزُِء ْوَن     َولَى يهِتٖه َوَرُسْوَِلٖ ُكْنَُتْ تَس ْ ِ َواه  11ْوُض َونَلَْعُب  ۭ قُْل َاِِبّلٰله

اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یونہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ 

 ۔(۱)یں دیجئے کہ ہللا اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لئے رہ گئے ہ

منافقین آیات اٰلہی کا مذاق اڑاتے، مومنین کا استہزا کرتے حتٰی کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ  ۱۔٦٢

وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے سے گریز نہ کرتے جس کی اطالع کسی نہ کسی 

ب ان طریقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو ہو جاتی۔ لیکن ج

سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ہللا 

تعاٰلی نے فرمایا ہنسی مذاق کے لئے کیا تمہارے سامنے ہللا اور اس کی آیات و رسول ہی رہ گیا 

آیات  ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنسی مذاق کا ہوتا تو اس میں ہللا، اس کی

و رسول درمیان میں کیوں آتے، یہ یقینا تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو آیات اٰلہی 

 اور ہمارے پیغمبر کے خالف تمہارے دلوں میں موجود ہے۔

 
 
ِٕ
ْب َطاۗى نُُْكْ نَُعٰذِ َفٍة ِمٰ

ِٕ
َّْعُف َعْن َطاۗى ُْم ََكنُْوا ُمْجرِِمْْيَ     ََل تَْعَتِذُرْوا قَْد َكَفْرُُتْ بَْعَد ِايَْماِنُُكْ  ِۭاْن ن    11َفةًۢ  ِِبَِنَّ

اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں ( ۱)تم بہانے نہ بناؤ یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگئے 

 (۲)تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے ( ۴)سے درگزر بھی کرلیں 

ہو۔ ہللا اور رسول کے استہزا کے بعد، اس کی کوئی یعنی تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے  ۱۔٦٦

حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ اول تو وہ بھی نفاق پر ہی مبنی تھا۔ تاہم اس کی بدولت ظاہری طور پر 

 مسلمانوں میں تمہارا شمار ہوتا تھا اب اس کی بھی گنجائش ختم ہوگئی ہے۔ 

اس ہوگیا اور انہوں نے توبہ کر لی اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احس ۴۔٦٦

 اور مخلص مسلمان بن گئے۔

یہ وہ لوگ ہیں، جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفر اور نفاق پر اڑے رہے  ۲۔٦٦

 اس لئے اس عذاب کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ مجرم تھے۔

 
ْنْۢ بَعْ  ُت بَْعُضهُْم ِمٰ ِفقه ِفُقْوَن َوالُْمنه َْيُْم  ِۭانَّ َالُْمنه َ فَنَس ِ ُمُرْوَن ِِبلُْمْنَكِر َويَِْنَْوَن َعِن لَْمْعُرْوِف َويَْقِبُضْوَن َايِْدَُّيُْم ۭنَُسوا اّلٰله ِسُقْوَن     ٍض ۘ ََّيْ ِفِقْْيَ ُِهُ الْفه  11 الُْمنه

یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی ( ۱)تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں 

یہ ہللا کو بھول گئے ہللا نے انہیں بھال ( ۴)باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں 

 بیشک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں۔( ۲)دیا 

ہم تم ہی میں سے ہیں، ہللا تعاٰلی ' منافقین، جو حلف اٹھا کر مسلمان باور کراتے تھے کہ  ۱۔٦۷

لوں سے ان کا کیا تعلق؟ البتہ یہ سب منافق، چاہے مرد نے اس کی تردید فرمائی، کہ ایمان وا
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ہوں یا عورتیں، ایک ہی ہیں، یعنی کف و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی 

 صفات بیان کی جا رہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہیں۔

یں خرچ کرنا اور منافق کی اس اس سے مراد بخل ہے۔ یعنی مومن کی صفت ہللا کی راہ م ۴۔٦۷

 کے برعکس بخل، یعنی ہللا کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا ہے۔

یعنی ہللا تعاٰلی بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھال دیا۔ جس طرح  ۲۔٦۷

اس  آج ہم تمہیں اس طرح بھال دیں گے جس طرح تم ہماری مالقات کے' دوسرے مقام پر فرمایا 

مطلب یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں ہللا کے احکامات کو ' دن کو بھولے ہوئے تھے 

چھوڑے رکھا۔ قیامت کے دن ہللا تعاٰلی انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا گویا نسیان 

کی نسبت ہللا تعاٰلی کی طرف علم بالغت کے اصول مشاکلت کے اعتبار سے ہے ورنہ ہللا کی 

 (فتح القدیر)ن سے پاک ہے ذات نسیا

 
ُُبُْم ۚ  َولََعَِنُ  ْيَن ِفْْيَا  ِۭھَى َحس ْ ِِلِ َ خه َّنَّ ِت َواْلُكفَّاَر ََنَر ََجَ ِفقه ِفِقْْيَ َوالُْمنه ُ الُْمنه ِقْْيٌ       َوعََد اّلٰله ُ ۚ َولَهُْم عََذاٌب مُّ    11ُم اّلٰله

م کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہللا تعاٰلی ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہن

ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے ان پر ہللا کی پھٹکار ہے، اور ان ہی کے لئے دائمی 

 عذاب ہے۔

 
َتْمَتُعْوا ِِبَ  َاْوََلًدا   ۭ فَاس ْ اَْكََثَ َاْمَواًَل وَّ ًة وَّ ْيَن ِمْن قَْبِلُُكْ ََكنُْوٓا َاَشدَّ ِمنُُْكْ قُوَّ ِ ْي ََكَّلَّ ِ ََلِقهِْم َوُخْضَُتْ ََكَّلَّ ْيَن ِمْن قَْبِلُُكْ ِِبَ ِ َتْمَتَع اَّلَّ ََلِقُُكْ مََكَ اس ْ َتْمَتْعَُتْ ِِبَ ََلِقهِْم فَاس ْ

ْوَن       ُ ِِ ٰه َك ُِهُ الْ
ِٕ
ى
ۗ ِخَرِة   ۚ َوُاوله نَْيا َواَْله الُهُْم ِِف الُّ َك َحِبَطْت َاُْعَ

ِٕ
ى
ۗ  11َخاُضْوا   ۭ ُاوله

تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال ( ۱)گوں کے جو تم سے پہلے تھے مثل ان لو

جیسے ( ۴)اوالد والے تھے پس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا 

تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اس طرح مذاقانہ 

ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہوگئے یہی ( ۲)کی تھی بحث کی جیسے کہ انہوں نے 

 لوگ نقصان پانے والے ہیں۔

یعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے امم ماضیہ کے کافروں جیسا ہی  ۱۔٦٢

 ہے۔ اب غائب کی بجائے، منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔

کیا گیا ہے۔ یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا خالق کا دوسرا ترجمہ دنیاوی حصہ بھی  ۴۔٦٢

حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر 

 موت یا عذاب سے ہم کنار ہوگئے۔

یعنی آیات اٰلہی اور ہللا کے پیغمبروں کی تکذیب کے لئے۔ یا دوسرا مفہوم ہے دنیا کے  ۲۔ ٦٢

و لعب میں جس طرح وہ مگن رہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آیت میں پہلے  اسباب اور لہو

لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود و نصارٰی ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں نبی صلی ہللا علیہ 

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے ' وسلم نے فرمایا 

ت کروگے۔ بالشت بہ بالشت، ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ۔ لوگوں کے طریقوں کی ضرور متابع

یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے 

۔ البتہ (صحیح بخاری)پوچھا، کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور کون؟ 

میں نہیں ہیں یہ تفسیر طبری میں منقول ایک اثر میں ہے۔ کے الفاظ ان ( باعا بباع)ہاتھ بہ ہاتھ 

اوٰلئک سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذکورہ صفات وعادات کے حامل ہیں مشبہین بھی اور ( ٤)

مشبہ بہم بھی یعنی جس طرح وہ خاسر ونامراد رہے تم بھی اسی طرح رہو گے حاالنکہ وہ قوت 

بہت زیادہ تھے اس کے باوجود وہ عذاب الہی  میں تم سے زیادہ سخت اور مال واوالد میں بھی
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سے نہ بچ سکے تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو کس طرح ہللا کی گرفت سے بچ سکتے 

 ہو۔

 
ِب َمدْ  ِهْْيَ َوَاْْصه ثَُمْوَد  ڏَوقَْوِم ِاْبره عَاٍد وَّ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَْوِم نُْوٍِ وَّ ِ ْم نََبُا اَّلَّ َِتِ ُ ِلَيْظِلَمهُْم َولهِكْن ََكنُْوٓا يََن َواَالَْم ََّيْ نهِت ۚ فََما ََكَن اّلٰله ِت َۭاتََْتُْم ُرُسلُهُْم ِِبلَْبيِٰ لُْمْؤتَِفكه

 11َانُْفَسهُْم يَْظِلُمْوَن     

کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں، قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم 

ان کے پاس ( ۱)کی ( الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے)مؤتفکات ابراہیم اور اہل مدین اور اہل 

ہللا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ( ۴)ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے 

 ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔

یہاں ان چھ قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جن کا مسکن ملک شام رہا ہے۔ یہ بالد عرب کے  ۱۔۷۰

ہے اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباواجداد سے سنی بھی ہوں قوم، نوح، جو طوفان  قریب

میں غرق کر دی گئی۔ قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود، باد تند سے 

ہالک کر دی گئی۔ قوم ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہالک کیا گیا قوم ابراہیم، جس کے بادشاہ 

حضرت شعیب علیہ السالم )ان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا۔ اصحاب مدین نمرود بن کنع

جنہیں چیخ زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہالک کر دیا گیا اور اہل مؤ ( کی قوم

تھا اشفاک کے معنی ہیں انقالب الٹ ' سدوم'تفکات سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام 

ے پتھر برسائے گئے۔ دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پلٹ دینا۔ ان پر آسمان س

پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہوگئی اس اعتبار سے انہیں اصحاب مؤتفکات کہا 

 جاتا ہے۔ 

ان سب قوموں کے پاس، ان کے پیغمبر، جو ان ہی کی قوم ایک فرد ہوتا تھا آئے۔ لیکن  ۴۔۷۰

ی اہمیت نہیں دی، بلکہ تکذیب اور عناد کا راستہ اختیار کیا، جس انہوں نے ان کی باتوں کو کوئ

 کا نتیجہ باآلخر عذاب الیم کی شکل میں نکال۔

یعنی یہ عذاب ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے یوں ہی بالوجہ عذاب الٰہی کا ( ۲)

 شکار نہیں ہوئے۔

 
وةَ َوالُْمْؤِمنُْوَن َوالُْمْؤِمنهُت بَْعُضهُْم َاوْ  كه لهوَة َويُْؤتُْوَن الزَّ ُمُرْوَن ِِبلَْمْعُرْوِف َويَِْنَْوَن َعِن الُْمْنَكِر َويُِقْيُمْوَن الصَّ َك ِلَياُۗء بَْعٍض ۘ ََّيْ

ِٕ
ى
ۗ َ َوَرُسْوََلٗ   ۭ ُاوله  َويُِطْيُعْوَن اّلٰله

َ َعزِيٌْز َحِكْْيٌ       ُ  ِۭانَّ اّلٰله هُُم اّلٰله َْحُ  10َسَْيْ

وہ بھالئی ( ۱)عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں  مومن مرد و

نمازوں کی پابندی بجا التے ہیں زٰکو ة ادا ( ۴)کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں 

یہی لوگ ہیں جن پر ہللا تعاٰلی بہت ( ۲)کرتے ہیں ہللا کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں 

 گا بیشک ہللا غلبے واال حکمت واال ہے۔ جلد رحم فرمائے

۔ منافقین کی صفات مذمومہ کے مقابلے مومنین کی صفات محمودہ کا ذکر ہو رہا ہے پہلی ۷۱

المؤمن )صفت وہ ایک دوسرے کے دوست، معاون و غم خوار ہیں جس طرح حدیث میں ہے 

ک دیوار کی طرح مومن مومن کے لیے ای( صحیح بخاری( )للمؤمن کالبنیان، یشد بعضہ بعضا

مثل :)ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے دوسری حدیث میں فرمایا

المؤمنین فی توادھم وتراحمھم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکی منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد 

مومنوں کی مثال، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے ( صحیح مسلم( )بالحمی والسھر

اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو 

 سارا جسم تپ کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔
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یہ ایل ایمان کی دوسری خاص صفت ہے معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف  ۴۔۷۱

قرار دیا ہے۔ نہ ( ایعنی بر)اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر ( یعنی نیکی اور بھالئی)

 کہ وہ جسے لوگ اچھا یا برا کہیں۔

نماز، حقوق ہللا میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زٰکو ة۔ حقوق العباد کے لحاظ سے،  ۲۔ ۷۱

امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کر کے فرما دیا گیا کہ وہ 

 تے ہیں۔ہر معاملے میں ہللا اور رسول کی اطاعت کر

 
ِكَن َطيِٰ  ْيَن ِفْْيَا َوَمسه ِِلِ نْھهُر خه َِتَا اَْلَ رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ ُ الُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنهِت َجن ِِلَ ُهَو الَْفْوُز الَْعِظْْيُ       َوعََد اّلٰله ِ اَْكََبُ  ۭ ذه َن اّلٰله َبًة ِِفْ َجنٰهِت عَْدٍن  ۭ َوِرْضَواٌن ِمٰ

11   

ر مردوں اور عورتوں سے ہللا نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں ان ایماندا

کا ( ۱)بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محالت 

یہی ( ۴)جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور ہللا کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے 

 زبردست کامیابی ہے۔

جو موتی اور یاقوت تیار کئے گئے ہوں گے۔ عدن کے کئی معنی کئے گئے ہیں۔ ایک  ۱۔۷۴

 معنی ہمیشگی کے ہیں۔

حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت  ۴۔۷۴

 (صحیح بخاری)رضائے اٰلہی کی صورت میں ملے گی 

 
ُّھَا النَِّبُّ َجاِهِد اْلُكفَّ  ي َ ٓ ُ  َۭوِبئَْس الَْمِصْْيُ    َّيه ُِٕىْم ََجََّنَّ ْم ۭ َوَمْاوه ِفِقْْيَ َواْغلُظْ عَلَْْيِ  11اَر َوالُْمنه

ان کی ( ۴)اور ان پر سخت ہو جاؤ ( ۱)کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، ! اے نبی

 اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔

علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی  اس آیت میں نبی کریم صلی ہللا ۱۔۷۲

کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے بعد اس کے مخاطب آپ صلی ہللا علیہ 

وسلم کی امت ہے، کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے، اس کی بابت 

افقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بےنقاب ہوجائیں اختالف ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ اگر من

تو ان سے بھی اس طرح جہاد کیا جائے، جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ 

ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے وعظ و نصیحت کی جائے۔ یا وہ اخالقی 

رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار  جرائم کارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں تیسری

سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے امام ابن کثیر فرماتے ہیں ان آراء میں آپس میں 

کوئی تضاد اور منافات نہیں اس لیے کہ حاالت و ظروف کے مطابق ان میں سے کسی بھی 

 رائے پر عمل کرناجائز ہے

ام ہے۔ محض زبان کی سختی مراد نہیں ہے۔ سختی اور قوت سے دشمنوں کے خالف اقد ۴۔۷۲

اس لئے کہ وہ تو نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کے اخالق کریمانہ کے ہی خالف ہے، اسے آپ 

صلی ہللا علیہ وسلم اختیار کر سکتے تھے نہ ہللا تعاٰلی کی طرف سے اس کا حکم آپ کو مل 

 سکتا تھا۔

ے۔ آخرت میں ان کے لئے جہنم ہے جو جہاد اور سختی کے حکم کا تعلق دنیا سے ہ ۲۔۷۲

 بدترین جگہ ہے۔

 
َمَة اْلُكْفِر َوَكَفُرْوا بَْعَد ِاْسََلِمهِْم َوََهُّْوا ِبَما ِ َما قَالُْوا   َۭولََقْد قَالُْوا َُكِ ِلُفْوَن ِِبّلٰله ُ َوَرُسْوَُلٗ  َُيْ ٓ َاْن َاْغنههىُُم اّلٰله َُّتْوبُْوا يَُك لَْم يَنَالُْوا ۚ َوَما نََقُمْوٓا ِاَلَّ ِمْن فَْضِِلٖ ۚ فَِاْن ي

ِخَرِة ۚ َوَما لَ  نَْيا َواَْله ُ عََذاًِب َاِلـــْيًما    ِِف الُّ ّْبُُم اّلٰله َّْوا يَُعٰذِ ََّتَول َّهُْم ۚ َوِاْن ي ا ل ََل نَِصْْيٍ    َخْْيً ِلٍٰ وَّ  11هُْم ِِف اَْلَْرِض ِمْن وَّ
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ہ انہوں نے نہیں کہا، حاالنکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان یہ ہللا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں ک

اور انہوں نے اس کام کا قصد ( ۱)سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسالم کے بعد کافر ہوگئے 

یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں ہللا نے ( ۴)بھی کیا جو پورا نہ کر سکے 

اگر یہ بھی توبہ ( ۲) علیہ وسلم نے دولتمند کر دیا اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی ہللا

کرلیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر منہ موڑے رہیں تو ہللا تعاٰلی انہیں دنیا و آخرت 

 میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔

د واقعات نقل کئے ہیں، جن میں منافقین نے رسول ہللا مفسرین نے اس کی تفسیر میں متعد ۱۔۷٤

صلی ہللا علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور 

انہوں نے آکر نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو بتالیا، لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے بلکہ حلف 

۔ جس پر یہ آیت اتری۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی تک اٹھا لیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی

صلی ہللا علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی شان میں 

 گستاخی کرنے واال مسلمان نہیں رہ سکتا۔

اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کئے گئے ہیں۔ مثالً تبوک کی واپسی پر منافقین نے  ۴۔۷٤

ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے خالف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ رسول 

دس بارہ منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم 

باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ 

کر دیں گے اس کی اطالع وحی کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئی جس سے آپ کا کام تمام 

 نے بچاؤ کر لیا۔

مسلمانوں کی ہجرت کے بعد، مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی تھی، جس کی وجہ  ۲۔۷٢

سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ مال، اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی 

دینہ کو بھی اس کا خوب فائدہ حاصل ہوا ہللا تعاٰلی اس آیت میں یہی فرما ہوگئی تھی۔ منافقین م

رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ ہللا نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا 

ہے، بلکہ ان کو تو ہللا تعاٰلی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں تنگ دستی سے نکال کر 

 خوش حال بنا دیا۔

 
ِلِحْْيَ     قَنَّ َولَنَُكْونَنَّ ِمَن الٰصه دَّ تهىنَا ِمْن فَْضِِلٖ لَنَصَّ ْن اه

ِٕ
َ لَى هََد اّلٰله ْن عه  11َوِمِْنُْم مَّ

ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ہللا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم 

 میں ہوجائیں گے۔ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور آپکی طرح نیکوکاروں 

 
ْعرُِضْوَن     ُِهْ مُّ َّْوا وَّ لُْوا ِبٖه َوتََول ْن فَْضِِلٖ َِبِ تههىُْم ِمٰ آ اه  11فَلَمَّ

لیکن جب ہللا نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر 

 کے منہ موڑ لیا

ب انصاری کے بارے میں قرار اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضر ثعلبہ بن حاط

دیا ہے لیکن سندا یہ صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار 

 بیان کیا گیا ہے۔

 
َ َما َوعَُدْوُه َوِبَما ََكنُْوا ْم ِاٰله يَْوِم يَلَْقْونَٗه ِبَمآ َاْخلَُفوا اّلٰله  11ْكِذبُْوَن     يَ  فََاْعَقَُبُْم ِنَفاقًا ِِفْ قُلُْوِّبِ

پس اس کی سزا میں ہللا نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا ہللا سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ 

 انہوں نے ہللا سے کئے ہوئے وعدے کے خالف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔
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 َ ُِٕىْم َوَانَّ اّلٰله وه ُِهْ َوََنْ َ يَْعََلُ ِْسَّ ُم الُْغُيْوِب     َالَْم يَْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله  ۚ 11 عََلَّ

کیا وہ نہیں جانتے کہ ہللا تعاٰلی کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور ہللا 

 ۔(۱)تعاٰلی غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے 

اس میں منافقین کے لئے سخت وعید ہے جو ہللا تعاٰلی سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس  ۱۔۷۲

رواہ نہیں کرتے گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں کی پ

جانتا۔ حاالنکہ ہللا تعاٰلی سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو عالم الغیوب ہے۔ غیب کی تمام باتوں 

 سے باخبر ہے۔

 
ِعْْيَ ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ ِِف  ٰوِ ْيَن يَلِْمُزْوَن الُْمطَّ ِ ُ ِمِْنُْم ۡ َولَهُْم عَذَ َاَّلَّ َر اّلٰله ُرْوَن ِمِْنُْم  ۭ َِسِ َٰ َدُِهْ فَيَْس ُدْوَن ِاَلَّ َُجْ ْيَن ََل ََيِ ِ َدقهِت َواَّلَّ  11اٌب َاِلْْيٌ         الصَّ

جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں 

مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں، پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں  پر جنہیں سوائے اپنی محنت

 انہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔( ۴)ہللا بھی ان سے تمسخر کرتا ہے ( ۱)

مطٰوعین کے معنی ہیں صدقات واجبہ کے عالوہ اپنی خوشی سے مزید ہللا کی راہ میں ۱۔۷٢

گ جو مال دار نہیں ہیں کے معنی محنت ومشقت کے ہیں یعنی وہ لو"جہد"خرچ کرنے والے،

لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے مال میں سے بھی ہللا کی 

راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے 

دے کی اپیل کہ جب رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چن

فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے کسی 

کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ زیادہ صدقہ دیتا جس کے پاس تھوڑا ہوتا، وہ تھوڑا دیتا، یہ منافقین 

 دونوں قسم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے زیادہ دینے والوں کے بارے میں کہتے اس کا

مقصد ریاکاری اور نمود و نمائش ہے اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے 

یوں وہ منافقین ( صحیح بخاری)کیا بنے گا یا ہللا تعاٰلی تیرے اس صدقے سے بےنیاز ہے 

 مسلمانوں کا استہزاکرتے اور مذاق اڑاتے۔

کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یعنی مومنین سے استہزا کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے  ۴۔۷٢

اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بالغت کا ایک اصول ہے یا یہ بددعا ہے ہللا تعاٰلی ان 

 (فتح القدیر)سے بھی استہزا کا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزا کرتے ہیں۔ 

 
َتْغِفْر لَهُْم  ِۭانْ  َتْغِفْر لَهُْم َاْو ََل تَس ْ ِ َوَرُسْوَِلٖ  ِاس ْ ُْم َكَفُرْوا ِِبّلٰله ِِلَ ِِبَِنَّ ُ لَهُْم ۭ ذه َّْغِفَر اّلٰله ًة فَلَْن ي ْبِعْْيَ َمرَّ َتْغِفْر لَهُْم س َ ِسِقْْيَ      ۭتَس ْ ُ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم الْفه  َواّلٰله

11   

ر کرے تو بھی ہللا ان کے لئے تو استغفار کر یا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفا

یہ اس لئے کہ انہوں نے ہللا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ( ۱)انہیں ہرگز نہ بخشے گا 

 (۲)ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔( ۴)ہے 

ستر کا عدد مبالغے اور تکثیر کے لئے ہے۔ یعنی تو کتنی ہی کثرت سے ان کے لئے  ۱۔۲۰

ی انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ستر مرتبہ سے استغفار کر لے ہللا تعالٰ 

 زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔

یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ  ۴۔۲۰

ر ہوں۔ اگر یہ زاد رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر ہللا کی بارگاہ میں حاض

آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے 

 گا، اس لئے ہللا تعاٰلی ایسے لوگوں کے لئے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔
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تک پہنچا دیتی ہے ورنہ ( ایمان)اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب  ۲۔۲۰ 

یت بمعنی رہنمائی یعنی راستے کی نشان دہی۔ اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن و کافر کے ہدا

ا َكفُْوًرا)لیے کر دیا گیا ہے  اِمَّ ا َشاِكًرا وَّ بِْیَل اِمَّ ( البلد( )وھدینہ النجدین( )1:۔ الدہر78( اِنَّا ھََدْیٰنهُ السَّ

 دیئے ہیں۔کے دونوں راستے دکھا ( خیروشر کے)اور ہم نے اس کو 

 
ْمَواِلهِْم َوَانُْفِسهِمْ  اِهُدْوا ِِبَ َ ِ َوَكرُِهْوٓا َاْن َيُّ َِ الُْمَخلَُّفْوَن ِبَمْقَعِدِِهْ ِخلهَف َرُسْوِل اّلٰله ا  ۭ لَْو  فَِر َ َاَشدُّ َحرًّ ِ َوقَالُْوا ََل تَْنِفُرْوا ِِف الَْحٰرِ  ۭ قُْل ََنُر ََجََّنَّ ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله

 10ْفَقهُْوَن      ََكنُْوا يَ 

پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے 

انہوں نے ہللا کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا پسند رکھا ( ۱)پر خوش ہیں 

بہت ہی سخت گرم  اور انہوں نے کہہ دیا اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ

 ۔(۴)ہے کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے 

یہ منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے اور جھو ٹے عذر پیش کر کے اجازت  ۱۔۲۱

حاصل کرلی۔ خالف کے معنی ہیں پیچھے یا مخالفت۔ یعنی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے 

 میں بیٹھے رہے۔جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ 

یعنی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں، دنیا کی گرمی  ۴۔۲۱

کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم 

ہ ہے حصے زیاد ٦٢واں حصہ ہے۔ یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے  ۷۰کی آگ کا 

 (صحیح بخاری)

 
ُبْوَن      ا  ۚ  َجَزاۗءًۢ ِبَما ََكنُْوا يَْكس ِ لَْيْبُكْوا َكِثْْيً  11فَلَْيْضَحُكْوا قَِلْيًَل وَّ

بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ( ۱)پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں 

 تھے۔

زمانا قلیال و )آءاکثیرا یا ظرفیت یعنی یعنی ضحکا اور بک)قلیال اور کثیرا یا تو مصدریت ۱۔۴۲

کی بنیاد پر منصوب ہے اور امر کے دونوں صیغے بمعنی خبر ہیں۔ مطلب یہ ہے ( زمانا کثیرا

 کہ ہنسیں گے تو تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ۔

 
ُرْوجِ فَُقلْ  ُٰ َتْاَذنُْوَك ِللْ ِْنُْم فَاس ْ َفٍة ِمٰ

ِٕ
ُ ِاٰله َطاۗى َجَعَك اّلٰله ٍة فَ  فَِاْن رَّ َل َمرَّ ا  ِۭانَُُّكْ َرِضْيَُتْ ِِبلُْقُعْوِد َاوَّ لَْن تَُقاِتلُْوا َمِعَي عَُدوًّ ُرُجْوا َمِعَي َابًَدا وَّ َّْن ََّتْ ِلِفْْيَ  ل اقُْعُدْوا َمَع الْخه

11 

کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے پھر یہ آپ ( ۱)پس اگر ہللا تعاٰلی آپ کو ان کی کسی جماعت 

تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ( ۴)میں نکلنے کی اجازت طلب کریں سے میدان جنگ 

ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ 

 ۔(٤)پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو ( ۲)ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا 

ے۔ یعنی اگر ہللا تعاٰلی آپ کو صحیح سالمت تبوک سے مدینہ منافقین کی جماعت مراد ہ ۱۔۲۲

 واپس لے آئے جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں۔

 یعنی کسی اور جنگ کے لئے، ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں۔ ۴۔۲۲

 یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے۔ لہذا اب تم اس ۲۔۲۲

 الئق نہیں کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے۔

یعنی اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے  ٤۔۲۲

رہو، جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نبی کریم صلی ہللا 
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ہ ان کے اس ہم و غم اور حسرت میں اور اضافہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لئے دی گئی ہے تاک

 ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔

 
ِ َوَرُسْوَِلٖ  ُْم َكَفُرْوا ِِبّلٰله ََل تَُقْم عَٰله قََْبِٖه  ۭ ِاِنَّ اَت َابًَدا وَّ ِْنُْم مَّ  َاَحٍد ِمٰ

ٓ  11 َوَماتُْوا َوُِهْ فهِسُقْوَن    َوََل تَُصٰلِ عَٰله

ے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر ان میں س

یہ ہللا اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے ( ۴)پر کھڑے ہوں 

 ۔(۲)اطاعت رہے ہیں 

 یہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبد ہللا بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ لیکن اس کا حکم ۱۔۲٤

عام ہے ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے 

جو مسلمان اور باپ ہی کا ہم نام )کہ جب عبد ہللا بن ابی کا انتقال ہوگیا تو اس کے بیٹے عبد ہللا 

 (بطور تبرک)رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ( تھے

اپنی قمیض عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو کفنا دوں۔ دوسرا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا 

دیں۔ آپ نے قمیض بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے۔ 

حضرت عمر نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے کہا کہ ہللا تعاٰلی نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ 

سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ صلی ہللا علیہ پڑھانے 

یعنی روکا نہیں ہے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا ' ہللا تعاٰلی نے مجھے اختیار دیا ہے ' وسلم نے فرمایا 

اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کرے گا تو ہللا تعاٰلی انہیں معاف نہیں ' ہے کہ 

چنانچہ آپ نے نماز ' ے گا، تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ ان کے لئے استغفار کرلوں گا فرمائ

جنازہ پڑھا دی۔ جس پر ہللا تعاٰلی نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ کے لئے منافقین کے حق میں 

 ( صحیح بخاری)دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی 

ے کی علت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے جن لوگوں یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرن ۴۔۲٤

کا خاتمہ کفر و فسق پر ہو، ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہے اور نہ ان کے لئے مغفرت کی 

دعا کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم قبرستان 

جا چکا ہے، چنانچہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبد ہللا بن ابی کو دفنایا 

اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنا لعاب دہن تھوکا، اپنی قمیض اسے پہنائی 

جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اسے دنیا کی بڑی سے بڑی ( صحیح بخاری)

 ائدہ نہ پہنچاسکے گی۔شخصیت کی دعائے مغفرت اور کسی کی شفاعت بھی کوئی ف

 
نَْيا َوتَْزَهَق  َّبُْم ِّبَا ِِف الُّ َُّعٰذِ ُ َاْن ي ََّما يُرِيُْد اّلٰله ِفُرْوَن    َوََل تُْعِجْبَك َاْمَوالُهُْم َوَاْوََلُدُِهْ ۭ ِان  11 َانُْفُسهُْم َوُِهْ كه

نہیں ان چیزوں سے آپ کو ان کے مال و اوالد کچھ بھی بھلے نہ لگیں ہللا کی چاہت یہی ہے کہ ا

 دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔

 
ْوِل ِمِْنُْم  ِ َوَجاِهُدْوا َمَع َرُسْوَِلِ اْسـَتْاَذنََك ُاولُوا الطَّ ِمنُْوا ِِبّلٰله ِعِديَْن     َوِاَذآ ُاْنزِلَْت ُسْوَرةٌ َاْن اه َع الْقه  11َوقَالُْوا َذْرََن نَُكْن مَّ

وئی سورت اتاری جاتی ہے کہ ہللا پر ایمان الؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد جب ک

کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آکر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے 

 ۔(۱)کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے 

تراش کر پیچھے رہنا پسند کیا مراد ہے یہ انہیں منافقین کا ذکر ہے۔ جنہوں نے حیلے  ۱۔۲٦

صاحب حیثیت، مال دار طبقہ۔ یعنی اس طبقے کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے 

پاس ہللا کا دیا سب کچھ موجود تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو َخَوالُِف کے ساتھ تشبیہ دی گئی 

 ورتیں۔ہے َخالِفَۃ، کی جمع ہے۔ یعنی پیچھے رہنے والی ع
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ْم فَهُْم ََل يَْفَقهُْوَن      َواِلِف َوُطِبَع عَٰله قُلُْوِّبِ َٰ  11َرُضْوا ِِبَْن يَُّكْونُْوا َمَع الْ

یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب 

 (۱)وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے 

مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس کی وضاحت پہلے کی جا  دلوں پر مہر لگ جانا یہ ۱۔۲۷

 چکی ہے، اس کے بعد انسان سوچنے سمجھنے کی صالحیت سے عاری ہو جاتا ہے۔

 
ُت  َك لَهُُم الَْخْْيه

ِٕ
ى
ۗ ُدْوا ِِبَْمَواِلهِْم َوَانُْفِسهِْم  ۭ َوُاوله َ َمنُْوا َمَعٗه َجه ْيَن اه ِ ُسْوُل َواَّلَّ َك ُِهُ الُْمْفِلُحْوَن      َواُ   ۡلهِكِن الرَّ

ِٕ
ى
ۗ  11وله

اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور ( صلی ہللا علیہ وسلم)لیکن خود رسول ہللا 

جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھالئیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے 

 والے ہیں۔

 
رِْي مِ  ٰهٍت َّتْ ُ لَهُْم َجن ِِلَ الَْفْوُز الَْعِظْْيُ       َاعَدَّ اّلٰله ْيَن ِفْْيَا  ۭذه ِِلِ َِتَا اَْلَنْھهُر خه   11ْن ََتْ

انہی کے لئے ہللا نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ 

 (۱)رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے 

ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ ہللا  ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ۱۔۲٢

کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہللا کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پروا ہے نہ مالوں کی۔ ان کے 

نزدیک ہللا کا حکم سب پر باال تر ہے، انہی کے لئے خیرات ہیں، یعنی آخرت کی بھالئیاں اور 

نیا کے منافع اور یہی لوگ فالح یاب اور فوز جنت کی نعمتیں اور بعض کے نزدیک دین و د

 عظیم کے حامل ہونگے۔

 
ُيِصيُْب ا َ َوَرُسْوََلٗ ۭس َ ْيَن َكَذبُوا اّلٰله ِ ُرْوَن ِمَن اَْلَْعَراِب ِلُيْؤَذَن لَهُْم َوقََعَد اَّلَّ ْيَن َكَفُرْوا ِمِْنُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ        َوَجاَۗء الُْمَعٰذِ ِ  11َّلَّ

ں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ بادیہ نشینو

رہے جنہوں نے ہللا سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے 

 ۔(۱)کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی 

ف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ شہر ان ُمَعذِرْین کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختال ۱۔٢۰

سے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کی۔ 

دوسری قسم ان میں وہ تھی جنہوں نے آکر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور 

م کی بیٹھے رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذ کرہ ہے اور عذاب الی

وعید میں دونوں شامل ہیں۔ اور منھم سے جھوٹے عذرپیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے 

دونوں مراد ہوں گے اور دوسرے مفسرین نے معذرون سے مراد ایسے بادیہ نشین مسلمان لیے 

ہیں جنہوں نے معقول عذر پیش کر کے اجازت لی تھی اور معذرون ان کے نزدیک اصل میں 

و ذال میں مدغم کر دیا گیا ہے اور معتذر کے معنی ہیں واقعی عذر رکھنے معتذرون ہے تا ک

واال اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کا 

ذکر ہے پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے اور دوسرے منافقین جو 

ہے اور آیت کے آخری حصے میں جو وعید ہے اسی دوسرے بغیر عذر پیش کیے بیٹھے ر

 گروہ کے لیے ہے۔

 
ُدْوَن َما يُْنِفُقْوَن َحَرٌج ِاَذا نََصُحوْ  ْيَن ََل ََيِ ِ َعَفاِۗء َوََل عََٰل الَْمْرٰضه َوََل عََٰل اَّلَّ ِنْْيَ ِمْن َسِبْيٍل لَيَْس عََٰل الضُّ ِ َوَرُسْوَِلٖ  َۭما عََٰل الُْمْحس ِ ُ غَُفْوٌر  ۭا ّلِلٰه َواّلٰله

ِحْْيٌ       10رَّ
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ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج 

نہیں بشرطیکہ وہ ہللا اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، ایسے نیک کاروں پر 

 ۔(۱)ے الزام کی کوئی راہ نہیں، ہللا تعاٰلی بڑی مغفرت اور رحمت واال ہ

اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر بھی واضح تھا  ۱۔٢۱

۔ ضعیف و ناتواں یعنی بوڑھے قسم کے لوگ، اور نابینا یا لنگڑے وغیرہ معذورین بھی ۱مثالً 

س ۔ جن کے پا۲۔ بیمار، ۴اسی ذیل میں آجاتے ہیں، بعض نے انہیں بیماروں میں شامل کیا ہے، 

جہاد کے اخراجات نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا، ہللا اور 

رسول کی خیر خواہی سے مراد، جہاد کی ان کے دلوں میں تڑپ، مجاہدین سے محبت رکھتے 

ہیں اور ہللا اور رسول کے دشمنوں سے عداوت، اور حتی اال مکان ہللا اور رسول کے احکام 

 رتے ہیں، اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔کی اطاعت ک

 
َاعْ    َّْوا وَّ لُُُكْ عَلَْيِه ۠ تََول ْيَن ِاَذا َمآ َاتَْوَك ِلَتْحِملَهُْم قُلَْت ََلٓ َاِجُد َمآ َاْْحِ ِ ََل عََٰل اَّلَّ ُدْوا وَّ ْمعِ َحَزًَن َاَلَّ ََيِ  ۭ 11َما يُْنِفُقْوَن      ُيُِنُْم تَِفْيُض ِمَن الَّ

ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ 

جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری سواری کے لئے کچھ بھی نہیں پاتا تو وہ رنج و غم سے اپنی 

ے کچھ بھی میسر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لئ

 ۔(۱)نہیں 

یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں  ۱۔٢۴

اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی جس پر انہیں 

ص مسلمان جو اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوگئے، گویا مخل

کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے ہللا تعاٰلی نے جو ہر ظاہر باطن سے باخبر ہے ان 

کو جہاد میں شرکت سے مستثٰنی کر دیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے 

میں  تمہارے پیچھے مدینے' ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ 

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر چلتے ہو، 

صحابہ کرام نے پوچھا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ' تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں 

 صحیح)ہے جب کہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں؟ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا َحبََسھُْم اْلُعذُر 

 'عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے ' ( بخاری

 
َواِلِف  َٰ َتْاِذنُْونََك َوُِهْ َاْغِنَياُۗء  ۚ َرُضْوا ِِبَْن يَُّكْونُْوا َمَع الْ ْيَن يَس ْ ِ ِبْيُل عََٰل اَّلَّ ََّما السَّ ْم فَهُْم ََل يَْعلَُمْوَن         ِان ُ عَٰله قُلُْوِّبِ  11 َوَطَبَع اّلٰله

پر راہ الزام ہے جو باوجود دولتمند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے بیشک انہیں لوگوں 

ہیں یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ 

 ۔(۱)چکی ہے جس سے وہ محض بےعلم ہوگئے ہیں 

ذکر مخلص میں گزر ا۔ یہاں دوبارہ ان کا  ۲٦،۲۷یہ منافقین ہیں جن کا تذکرہ آیت  ۱۔٢۲

مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ َخَوالُِف، َخالِفَۃ،ُ 

مرد عورتیں، بچے معذور اور شدید بیمار اور بوڑھے ہیں جو جنگ میں ( پیچھے رہنے والے)

ا بڑا جرم شرکت سے معذور ہیں۔ ال یَْعلَُمْو َن کا مطلب ہے وہ نہیں جانتے کہ پیچھے رہنا کتن

 ہے، ورنہ شاید وہ رسول صلی ہللا علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہتے۔
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 11 پارہ  
 

 ُ ُّْؤِمَن لَُُكْ قَْد نَبََّاََن اّلٰله ْم ۭ قُْل َلَّ تَْعَتِذُرْوا لَْن ن لَُُكْ  يَْعَتِذُرْوَن ِالَْيُُكْ ِاَذا َرَجْعَُتْ ِالَْْيِ ُ َُعَ هَاَدِة  ِمْن َاْخَباِرُُكْ ۭ َوَسَْيَى اّلٰله َِلِ الَْغْيِب َوالشَّ ْوَن ِاٰله عه َوَرُسْوَُلٗ ُُثَّ تَُردُّ

ئُُُكْ ِبَما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن       ِٰ  11فَُينَب

یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے 

 تعاٰلی ہم کو تمہاری خبر دے کہ یہ عذر پیش مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے ہللا

چکا ہے اور آئندہ بھی ہللا اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے پھر اسی کے پاس 

لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے واال ہے پر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم 

 کرتے تھے۔

 
ِ لَُُكْ ِاَذا انَْقلَبْ  َيْحِلُفْوَن ِِبّلٰله ُ  َۚجَزاۗءًۢ ِبمَ س َ َّنَّ ىھُْم ََجَ َمْاوه َّھُْم ِرْجٌس ۡ وَّ ْم ِلُتْعرُِضْوا َعْنھُْم ۭفََاْعرُِضْوا َعْنھُْم  ِۭان ُبْوَن      َُتْ ِالَْْيِ  11ا ََكنُْوا يَْكس ِ

ہاں وہ اب تمہارے سامنے ہللا کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم 

ت پر چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں ان کو ان کی حال

 اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔

 
ِس  َ ََل يَْرٰضه َعِن الَْقْوِم الْفه َضْوا َعْنھُْم ۚ فَِاْن تَْرَضْوا َعْنھُْم فَِانَّ اّلٰله ِلُفْوَن لَُُكْ ِلََتْ  11ِقْْيَ      َُيْ

یہ اس لئے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو 

 (۱)جاؤ تو ہللا تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا 

ان تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں  ۱۔٢٦

کو بخریت واپسی پر اپنے عذر پیش کرکے ان کی نظروں میں گئے تھے نبی اور مسلمانوں 

وفادار بننا چاہتے تھے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا، جب ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، 

تم ان سے کہہ دو، کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ہللا 

ر کر دیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم تعاٰلی نے تمہارے اصل حاالت سے ہمیں باخب

اعتبار کس طرح کر سکتے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مذید واضح ہو 

جائے گی، تمہارا عمل، جسے ہللا تعاٰلی بھی دیکھ رہا ہے اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی 

اب کر دے گا۔ تیسری آیت میں نظر بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بےنق

فرمایا، یہ تمہیں راضی کرنے کے لئے قسمیں کھائیں گے۔ لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ 

اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جس فسق یعنی اطاعت اٰلہی سے گریز و فرار کا 

 کیونکر ہو سکتا ہے۔راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجودگی میں ہللا تعاٰلی ان سے راضی 

 
ُ عَٰله َرُسْوَِلٖ َۭوا َاْجَدُر َاَلَّ يَْعلَُمْوا ُحُدْوَد َمآ َاْنَزَل اّلٰله ِنَفاقًا وَّ ُ عَِلْْيٌ َحِكْْيٌ       َاَْلَْعَراُب َاَشدُّ ُكْفًرا وَّ  11ّلٰله

کہ ان کو  اور ان کو ایسا ہونا چاہیے( ۱)دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بھی بہت ہی سخت ہیں 

ہیں اور ہللا بڑا علم واال ( ۴)ان احکام کا علم نہ ہو جو ہللا تعاٰلی نے اپنے رسول پر نازل فرمائے 

 بڑی حکمت واال ہے۔

مزکورہ آیات میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر تھے۔ اور کچھ  ۱۔٢۷

باہر دیہاتوں میں رہتے تھے، دیہات کے ان منافقین وہ بھی تھے جو بادیہ نشین یعنی مدینہ کے 

باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے جو اعرابی کی جمع ہے شہریوں کے اخالق و کردار میں 

درشتی اور کھردراپن زیادہ پایا جاتا ہے اس طرح ان میں جو کافر اور منافق تھے وہ کفر و نفاق 

بےخبر تھے اس آیت میں انہی  میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے زیادہ
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کا تذکرہ اور انکے اسی کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر 

روشنی پڑتی ہے۔ مثاًل ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول ہللا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 

و صحابہ نے عرض کیا ہاں کیا تم اپنے بچے کو بوسہ دیتے ہ' انہوں نے پوچھا اَتُقَْبلُْوَن ِصْبیَانُکْم 

اگر ' رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ' ہم تو بوسہ نہیں دیتے ! انہوں نے کہا وہللا

ہللا نے تمہارے دلوں میں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے۔ 

 ( صحیح بخاری)

سے دور رہتے ہیں اور ہللا اور رسول کی باتیں  اس کی وجہ یہ ہے کہ چوں کہ وہ شہر ۴۔٢۷

 سننے کا اتفاق ان کو نہیں ہوتا۔

 
َرُة السَّ 
ِٕ
ْم َداۗى َر  ۭ عَلَْْيِ

ِٕ
َواۗى َّ ُُّ ِبُُكُ الَّ ب يَََتَ َّتَِّخُذ َما يُْنِفُق َمْغَرًما وَّ ْيٌع عَِلْْيٌ        َوِمَن اَْلَْعَراِب َمْن ي ُ ََسِ  11ْوِء  ۭ َواّلٰله

ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ ( ۱)دیہاتیوں میں سے بعض اور ان

برا وقت ان ( ۲)اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہو ( ۴)سمجھتے ہیں 

 اور ہللا سننے واال جاننے واال ہے۔( ٤)ہی پر پڑنے واال ہے 

 یہ پہلی قسم ہے۔ اب ان دیہاتیوں کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں ۱۔٢۲

ُغْرم تاوان اور جرمانے کو کہتے ہیں۔ یعنی ایسا خرچ ہو جو انسان کو نہایت ناگواری  ۴۔٢۲

 سے ناچار کرنا پڑ جاتا ہے۔

َدَوائُِر۔ َدا ئَِرة کی جمع ہے، گردش زمانہ یعنی مصائب و آالم یعنی وہ منتظر رہتے ہیں کہ  ۲۔٢۲

 شکار ہوں۔مسلمان زمانے کی گردشوں یعنی مصائب کا 

یہ بد دعا یا خبر ہے کہ زمانے کی گردش ان پر ہی پڑے۔ کیونکہ وہی اس کے مستحق  ٤۔٢۲

 ہیں۔

 
ِت  ِ َوَصلَوه ِخِر َويَتَِّخُذ َما يُْنِفُق قُُربهٍت ِعْنَد اّلٰله ِ َوالَْيْوِم اَْله ُّْؤِمُن ِِبّلٰله َا قُرْ َوِمَن اَْلَْعَراِب َمْن ي ُسْوِل ۭ َاََلٓ ِاِنَّ َ  الرَّ ِتٖه  ۭ ِانَّ اّلٰله ُ ِِفْ َرْْحَ َّھُْم  ۭ َسـُيْدِخلُھُُم اّلٰله بٌَة ل

ِحْْيٌ         غَُفْوٌر رَّ

اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو ہللا تعاٰلی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں 

ل ہللا صلی ہللا اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند ہللا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسو

یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بیشک ان کے لئے ( ۱)علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ 

ہللا تعاٰلی بڑی ( ۴)موجب قربت ہے، ان کو ہللا تعاٰلی ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا 

 مغفرت واال بڑی رحمت واال ہے۔

ے شہر سے دور رہنے کے باوجود، ہللا اور یہ اعراب کی دوسری قسم ہے جن کو ہللا ن ۱۔٢٢

یوم آخرت پر ایمان النے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت بھی 

دور فرما دی جو بددینیت کی وجہ سے اہل بادیہ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ ہللا کی 

ہللا کے قرب کا اور رسول کی دعائیں راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ سمجھنے کی بجائے۔ 

لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے رسول ہللا کے اس طرز عمل کی طرف، جو صدقہ 

دینے والوں کے بارے میں آپ تا یعنی آپ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ جس طرح 

مَّ َصلِّ َعلَی آِل اَبِْی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صدقہ النے والے کے لئے آپ نے دعا فرمائی اللَّہُ 

ابو اوفی کی آل پر رحمت ! اے ہللا' ( ۷٢٦صحیح مسلم نمبر  ٤۱٦٦صحیح بخاری نمبر)اَْوٰفی 

 'نازل فرما ـ

 یہ خوشخبری ہے کہ ہللا کا قرب انہیں حاصل ہے اور ہللا کی رحمت کے وہ مستحق ہیں۔ ۴۔٢٢

 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 434 

لُْوَن ِمَن الُْمههِجرِْينَ  ِبُقْوَن اَْلَوَّ ٰهٍت ّتَْ  َوالس ٰه ُ َعْنھُْم َوَرُضْوا َعْنُه َوَاعَدَّ لَھُْم َجن ِِضَ اّلٰله ْحَساٍن   رَّ ََّبُعْوُھْم ِِبِ يَْن ات ِ نَْصاِر َواَّلَّ ْيَن ِفْْيَآ َواَْلَ ِِلِ ََتَا اَْلَِْنهُر خه رِْي ََتْ

ِِلَ الَْفْوُز الَْعِظْْيُ      ٠١١َابًَدا  ۭذه

ر مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخالص کے ساتھ ان کے پیرو اور جو مہاجرین اور انصار سابق او

ہللا ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور ہللا نے ان کے لئے ( ۱)ہیں 

ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے 

 یہ بڑی کامیابی ہے۔( ۴)

ذکر ہے ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر، ہللا اور  اس میں تین گروہوں کا ۱۔۱۰۰

رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے حکم پر مکہ اور دیگر عالقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ 

چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آگئے دوسرا انصار جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے انہوں نے ہر موقع پر 

اظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی مدد اور حف

خوب پذیرائی اور تواضع کی۔ اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تیسری قسم وہ 

ہے جو ان مہاجرین و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد 

علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن  بعض کے نزدیک اصطالحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی ہللا

صحابہ کرام کی صحبت سے مشرف ہوئے اور بعض نے اسے عام رکھا یعنی قیامت تک جتنے 

بھی انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان 

 ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں اصطالحی تابعین بھی آجاتے ہیں۔ 

تعاٰلی ان سے راضی ہوگیا کا مطلب ہے۔ کہ ہللا تعاٰلی نے ان کی نیکیاں قبول فرما ہللا  ۴۔۱۰۰

لیں، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما دیا اور وہ ان پر ناراض نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا 

 تو ان کے لئے جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی، جو اس آیت میں دی گئی ہے۔

 
ْن َحوْ  َن اَْلَْعَراِب ُمنهِفُقْوَن ړ َوِمْن َاْھِل الَْمِديْنَِة      ڀ َمَرُدْوا عََٰل النَِٰفاِق  ۣ ََل تَْعلَُمھُْم  َۭوِممَّ ْوَن ِاٰله عََذاٍب  لَُُكْ ِمٰ تَْْيِ ُُثَّ يَُردُّ رَّ بُھُْم مَّ ُنَعٰذِ ُن نَْعلَُمھُْم  ۭ س َ ََنْ

 ۚ ٠١٠َعِظْْيٍ    

ں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اور کچھ تمہارے گردو پیش والو

ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو دوہری سزا دیں ( ۴)ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے ( ۱)اڑے 

 پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔( ۲)گے 

نچہ اس شاخ کو جو اور تجرد۔ چنا( چکناہٹ)مرد اور تمرد کے معنی ہیں نرمی مالئمت ۱۔۱۰۱

بغیر پتے کے ہو، وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو، وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہوں، ان سب 

ًد کہا جاتا ہے  د اَْی ُمَجرَّ  کو اَ ْمَرُد کہا جاتا ہے اور شیشے کو َصْرح ُمَمرَّ

تنہا کر لیا، یعنی اس پر گویا انہوں نے نفاق کے لئے اپنے آپ کو خالص اور ( َمَرُدْوا َعلَی النِّفَاقِ )

 ان کا اصرار ہمیشہ رہنے واال ہے

کتنے واضح الفاظ میں نبی سے علم غیب کی نفی ہے۔ کاش اہل بدعت کو قرآن سمجھنے  ۴۔۱۰۱

 کی توفیق نصیب ہو۔

اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا کی ذلت و رسوائی اور پھر آخرت کا عذاب ہے اور  ۲۔۱۰۱

 دوہری سزا ہے۔ بعض کے نزدیک دنیا میں ہی

 
َُّتْوَب عَ  ُ َاْن ي ََ اّلٰله ا  َۭع ً َٔـــ  َخَر َسـيِٰ اه ْم َخلَُطْوا َُعًََل َصاِلًحا وَّ فُْوا ِبُذنُْوِّبِ َخُرْوَن اْعََتَ ِحْْيٌ     َواه َ غَُفْوٌر رَّ ْم ِۭانَّ اّلٰله  ٠١١لَْْيِ

عمل کئے تھے، کچھ جنہوں نے ملے جلے ( ۱)اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں 

بالشبہ ہللا تعاٰلی بڑی ( ۲)ہللا سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے ( ۴)بھلے اور کچھ برے 

 مغفرت واال بڑی رحمت واال ہے۔
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یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی  ۱۔۱۰۴

 کا احساس ہوگیا، اور اعتراف گناہ کر لیا۔ کے ساتھ نہیں گئے بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی

بھلے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے کرتے  ۴۔۱۰۴

سے مراد یہی تبوک کے ' کچھ برے ' رہے ہیں جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی کی اور 

 موقع پر ان کا پیچھے رہنا۔

یقین کا فائدہ دیتی ہے، یعنی ہللا تعاٰلی ان کی طرف رجوع  ہللا تعاٰلی کی طرف سے امید، ۲۔۱۰۴

 فرما کر ان کے اعتراف گناہ کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر انہیں معاف فرما دیا۔

 
َّھُمْ  ْم ۭ ِانَّ َصلهوتََك َسَكٌن ل ْم ِّبَا َوَصٰلِ عَلَْْيِ ْْيِ ْيٌع عَِلْْيٌ     ُۭخْذ ِمْن َاْمَواِلهِْم َصَدقَـًة تَُطهُِٰرُھْم َوتَُزكِٰ ُ ََسِ  ٠١١ َواّلٰله

آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور 

بالشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمینان ہے اور ہللا تعاٰلی ( ٤)ان کے لئے دعا کیجئے 

 خوب سنتا ہے جانتا ہے۔

فرضی صدقہ یعنی زٰکوة بھی ہوسکتی ہے اور نفلی یہ حکم عام ہے۔ صدقے سے مراد  ۱۔۱۰۲

صدقہ بھی نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کو تطہیر اور ان کا 

تزکیہ فرما دیں۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زٰکوة و صدقات انسان کے اخالق و 

زیں صدقے کو صدقہ اس لئے کہا کردار کی طہارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ عالوہ ا

جاتا ہے کہ یہ اس بات کی داللت کرتا ہے کہ خرچ کرنے واال اپنے دعوائے ایمان میں صادق 

ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ لینے والے کے حق میں 

کرنے کا حکم دیا،  دعائے خیر کرنی چاہیے۔ جس طرح یہاں ہللا تعاٰلی نے اپنے پیغمبر کو دعا

اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس حکم کے عموم سے یہ 

استدالل بھی کیا گیا ہے کہ زکوة کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے 

ز انکار کرے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی ہللا عنہ اور صحابہ کرام رضی ہللا عنہم کے طر

 (ابن کثیر)عمل کی روش میں اس کے خالف جہاد ضروری ہے۔ 

 
َ ُھَو التَّوَّ  َدقهِت َوَانَّ اّلٰله ُخُذ الصَّ َ ُھَو يَْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعَباِدٖه َوََّيْ ِحْْيُ     َالَْم يَْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله  ٠١١اُب الرَّ

بہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ ہللا ہی اپنے بندوں کی تو

 اور یہ کہ ہللا ہی توبہ قبول کرنے میں کامل ہے۔( ۱)فرماتا ہے 

اس میں اضافہ ( بشرطیکہ وہ حالل کی کمائی سے ہو)صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب  ۱۔۱۰٤

اٰلی تمہارے ہللا تع' فرماتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے 

احد پہاڑ کی ( بڑھ بڑھ کر)بچے کی پرورش کرتا ہے، حٰتی کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ 

 (صحیح بخاری)مثل ہو جاتا ہے 

 
لَُُكْ َوَرُسْوَُلٗ َوالْمُ  ُ َُعَ لُْوا فََسَْيَى اّلٰله ئُُُكْ ِبَما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن    َوقُِل اُْعَ ِٰ هَاَدِة فَُينَب َِلِ الَْغْيِب َوالشَّ ْوَن ِاٰله عه دُّ  ۚ ٠١١ْؤِمنُْوَن  ۭ َوَسَُتَ

کہہ دیجئے کہ تم عمل کئے جاؤ تمہارے عمل ہللا خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان 

نا ہے جو تمام چھپی اور کھلی اور ضرور تم کو اسی کے پاس جا( بھی دیکھ لیں گے)والے 

 ۔(۱)چیزوں کا جاننے واال ہے۔ سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتال دے گا 

رؤیت کا مطلب دیکھنا اور جاننا ہے۔ یعنی تمہارے عملوں کو ہللا تعاٰلی ہی نہیں دیکھتا،  ۱۔۱۰٢

یہ منافقینی کے ) ہو جاتا ہے( بذریعہ وحی)بلکہ ان کا علم ہللا کے رسول اور مومنوں کو بھی 
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اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہاں مومنین کا بھی ( ضمن میں کہا جا رہا ہے

 اضافہ ہے جن کو ہللا کے رسول کے بتالنے سے علم ہو جاتا ہے۔

 
 ُ ْم ۭ َواّلٰله ا يَُتْوُب عَلَْْيِ بُھُْم َوِامَّ ا يَُعٰذِ ِ ِامَّ َخُرْوَن ُمْرَجْوَن َِلَْمِر اّلٰله  ٠١١عَِلْْيٌ َحِكْْيٌ       َواه

یا ( ۴)ان کو سزا دے گا ( ۱)اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ ہللا کا حکم آنے تک ملتوی ہے 

 اور ہللا خوب جاننے واال بڑا حکمت واال ہے۔( ۲)ان کی توبہ قبول کر لے گا 

عذر پیچھے  جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ جو بال ۱۔۱۰٦

رہ گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی 

یہ تین )گئی تھی، اس آیت میں اس گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا 

 ( افراد تھے، جن کا ذکر آگے آرہا ہے۔

 اگر وہ اپنی غلطی پر مصر رہے۔  ۴۔۱۰٦

 اگر وہ خالص توبہ کرلیں گے۔ ۲۔۱۰٦

 
تَْفرِيْقًۢا  بَْْيَ الُْمْؤِمِنْْيَ َوِاْرَصاًدا ِلَٰمْن َحاَرَب ا ُكْفًرا وَّ اًرا وَّ ُذْوا َمْسِجًدا ِْضَ َ ْيَن اَّتَّ ِ ُ يَْشهَدُ َواَّلَّ ّنه ۭ َواّلٰله َ َوَرُسْوََلٗ ِمْن قَْبُل  َۭولََيْحِلُفنَّ ِاْن َاَرْدََنٓ ِاَلَّ الُْحس ْ َّھُْم  ّلٰله ِان

ِذبُْوَن       ٠١١لَكه

اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اغراض کے لئے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر 

کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس 

ہم بجز بھالئی کے اور اور قسمیں کھائیں گے کہ ( ۱)پہلے سے ہللا اور رسول کا مخالف ہے 

 ۔(۴)ہماری کچھ نیت نہیں، اور ہللا گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں 

اس میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد  ۱۔ ۱۰۷

بنائی۔ اور نبی کو باور کرایا کہ، بارش، سردی اور اس قسم کے موقع پر بیماروں اور کمزوروں 

یادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے ان کی سہولت کے لئے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ کو ز

وہں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم اس وقت تبوک کے 

لئے پایہ رکاب تھے، آپ نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن واپسی پر وحی کے 

تعاٰلی نے منافقین کے اصل مقاصد کو بےنقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں  ذریعے سے ہللا

کو نقصان پہنچانا، کفر پھیالنا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور ہللا اور ہللا کے رسول 

 کے دشمنوں کے لئے کمین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔

نا چاہتے تھے لیکن ہللا تعاٰلی آپ صلی ہللا یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی کو فریب دی ۴۔ ۱۰۷

علیہ وسلم کو ان کے مکرو فریب سے بچا لیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں اور یہ جو 

 کچھ ظاہر کر رہے ہیں، اس میں جھوٹے ہیں۔

 
ِل يَْوٍم َاَحقُّ  ى ِمْن َاوَّ َس عََٰل التَّْقوه هِٰرِيَْن    ََل تَُقْم ِفْيِه َابًَدا  ۭ لََمْسِجٌد ُاٰسِ بُّ الُْمطَّ ُ ُُيِ ََّتَطهَُّرْوا  َۭواّلٰله بُّْوَن َاْن ي ِ  ٠١١َاْن تَُقْوَم ِفْيِه ۭ ِفْيِه رَِجاٌل ُيُّ

البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقٰوی پر رکھی گئی ( ۱)آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں 

آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک  اس میں ایسے( ۴)ہے وہ اس الئق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں 

 اور ہللا تعاٰلی خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔( ۲)ہونے کو پسند کرتے ہیں 

یعنی آپ نے وہاں جاکر نماز پڑھنے کا جو وعدہ فرمایا، اس کے مطابق وہاں جاکر نماز  ۱۔۱۰۲

یوں کو بھیج کر نہ پڑھیں چنانچہ آپ نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھ

مسجد گرا دی اور اسے ختم کر دیا اس سے علماء نے استدالل کیا ہے کہ جو مسجد ہللا کی 

عبادت کی بجائے، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے، وہ 

 مسجد ضرار ہے، اس کو ڈھا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا نہ ہو۔
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س سے مراد کونسی مسجد ہے ا؟ اس میں اختالف بعض نے اسے مسجد قبا اور بعض ا ۴۔۱۰۲

نے مسجد نبوی قرار دیا ہے، سلف کی ایک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے۔ امام ابن کثیر 

فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر مسجد قبا مراد ہے تو بعض احادیث میں مسجد نبوی کو مصداق 

رمیان کوئی فرق نہیں۔ اس لئے کہ اگر مسجد قبا کے اندر یہ قرار دیا گیا ہے ان دونوں کے د

صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم سے ہی اس کی بنیاد تقٰوی پر رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی تو 

 بطریق اولی اس صفت کی حال اور اس کی مصداق ہے۔

 تعاٰلی نے حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قبا ہیں۔ نبی نے ان سے پوچھا کہ ہللا ۲۔۱۰۲

تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ڈھیلے استعمال کرنے 

بحوالہ ابن کثیر کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ )کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ 

ض سے ایسی قدیم مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے جو ہللا وحدہ ال شریک کی عبادت کی غر

تعمیر کی گئی ہوں، نیز صالحین کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے 

 جو مکمل وضو کرنے اور طہارت و پاکیزگی کا صحیح صحیح اہتمام کرنے والے ہوں۔

 
 ْ َس بُن ْن َاسَّ ِ َوِرْضَواٍن َخْْيٌ َاْم مَّ ى ِمَن اّلٰله َس بُنْيَانَٗه عَٰله تَْقوه ِلِمْْيَ     َافََمْن َاسَّ ُ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم الٰظه َ  ۭ َواّلٰله يَانَٗه عَٰله َشَفا ُجُرٍف َھاٍر فَاِْنَاَر ِبٖه ِِفْ ََنِر ََجََّنَّ

٠١١ 

پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ہللا سے ڈرنے پر اور ہللا کی 

ت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمار

اور ہللا ( ۱)پر جو کہ گرنے ہی کو ہو، رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے 

 تعاٰلی ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔

اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل ہللا کے  ۱۔۱۰٢

رضامندی کے لئے ہوتا ہے۔ جب کہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر  تقٰوی پر اور اس کی

مبنی ہوتا ہے۔ جو اس حصہ زمین کی طرح جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور 

مٹی کو ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھال رہ جاتا ہے۔ جس پر کوئی تعمیر کر 

ین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم لی جائے تو فوراً گر پڑے۔ ان منافق

 میں ساتھ لے گرے گا۔

 
ُ عَِلْْيٌ  َع قُلُْوبُھُْم ۭ َواّلٰله ٓ َاْن تََقطَّ ْم ِاَلَّ ْي بَنَْوا ِريَْبًة ِِفْ قُلُْوِّبِ ِ   َحِكْْيٌ             ََل يََزاُل بُنْيَانُھُُم اَّلَّ

( کانٹا بن کر)ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی 

تو خیر اور ہللا تعاٰلی بڑا ( ۱)کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہوجائیں 

 علم واال بڑی حکمت واال ہے۔

دل پاش پاش ہو جائیں، کا مطلب موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ یعنی موت تک یہ عمارت ان  ۱۔۱۱۰

میں مذید شک و نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی، جس طرح کہ بچھڑے کے کے دلوں 

 پجاریوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔

 
ي ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ َانُْفَسھُْم َوَاْمَوالَھُْم ِِبَنَّ لَھُُم الَْجنََّة   ۭ يُقَاِتلُْوَن ِِفْ َسبِ  َ اْشََته ِ فَيَقْ ِانَّ اّلٰله ْيِل ْيِل اّلٰله َْنِ ىِة َواَْلِ ُتلُْوَن َويُْقتَلُْوَن     ۣ َوعًْدا عَلَْيِه َحقًّا ِِف التَّْوره

ِِلَ ُھوَ  ْي َِبيَْعَُتْ ِبٖه ۭ َوذه ِ ْوا ِببَْيِعُُكُ اَّلَّ ِ فَاْسـَتبِّْشُ ِن  َوَمْن َاْوِفه ِبَعهِْدٖه ِمَن اّلٰله  ٠٠٠ الَْفْوُز الَْعِظْْيُ     َوالُْقْراه

 تعاٰلی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض بال شبہ ہللا

۔ وہ لوگ ہللا کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جس میں قتل کرتے (۱)خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی 

ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن 
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تو تم لوگ اس بیع پر جس کا ( ۴)سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے واال ہے میں اور ہللا 

 اور یہ بڑی کامیابی ہے۔( ۲)تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ 

یہ ہللا کے ایک خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو، ان کی جان و مال  ۱۔۱۱۱

کیے، جنت عطا فرما دی، جب کہ یہ جان و مال کے عوض، جو انہوں نے ہللا کی راہ میں خرچ 

بھی اسی کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا یعنی جنت وہ نہایت ہی بیش 

 قیمت ہے۔

یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ ہللا تعاٰلی نے سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن  ۴۔۱۱۱

 و پورا کرنے واال کون ہو سکتا ہے۔میں بھی کیا ہے۔ اور ہللا سے زیادہ عہد ک

یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے لیکن یہ خوشی اسی وقت منائی جاسکتی ہے جب مسلمان  ۲۔۱۱۱

 کو بھی یہ سودا منظور ہو۔ یعنی ہللا کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے انہیں دریغ نہ ہو۔

 
اۗ  ِمُدْوَن السَّ ِبُدْوَن الْحه ُبْوَن الْعه

ِٕ
ِفُظْوَن ِلُحُدْودِ َالتَّاۗى ِمُرْوَن ِِبلَْمْعُرْوِف َوالنَّاُهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوالْحه ِجُدْوَن اَْله ِكُعْوَن الٰسه ْوَن الٰره ُ

ِٕ
ِ الُْمْؤِمِنْْيَ     ِٕى ِ ۭ َوبَّٰشِ  اّلٰله

٠٠١ 

وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے 

رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے ( اہ حق میں سفر کرنے والےیا ر)

اور ( ۱)والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور ہللا کی حدوں کا خیال رکھنے والے 

 ۔(۴)ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے 

وں اور مالوں کا سودا یہ انہیں مومنین کی مذید صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کی جان ۱۔۱۱۴

ہللا نے کر لیا ہے، وہ توبہ کرنے والے، یعنی گناہوں اور فواحش سے بچتے اور اپنے رب کی 

عبادت کرنے والے، زبان سے ہللا کی حمد اور ثنا بیان کرنے والے اور دیگر ان صفات کے 

اور اسی  حامل ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں

کو ابن کثیر نے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے۔ اور بعض نے اس سے جہاد 

مراد لیا ہے۔ تاہم سیاحت سے زمین کی سیاحت مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے 

سمجھا ہے۔ اسی طرح ہللا کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں غاروں اور سنسان بیابانوں 

یرے لگا لینا بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ کیونکہ یہ رہبانیت اور جوگی پن کا ایک میں جاکر ڈ

حصہ ہے جو اسالم میں نہیں ہے۔ البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں 

اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جاکر رہنے کی اجازت حدیث میں دی گئی 

کتاب االیمان، باب من الدین الفرار من الفتن و کتاب الفتن باب التعرب۔ ای  صحیح بخاری۔)ہے۔ 

 (السکنی مع االعراب۔ فی الفتنہ

مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول اور عمل اسالم کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو  ۴۔۱۱۴

 کی حدوں کو اور ان چیزوں سے بچنے واال ہو جن سے ہللا نے اسے روک دیا ہے اور یوں ہللا

پامال نہیں، بلکہ ان کی حفاظت کرنے واال ہو۔ ایسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہیں 

 یہ وہ بات ہے جسے قرآن میں 

لِٰحتِ ) کے الفاظ میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اعمال صالحہ کی قدرے ( ٰا َمنُْو ا َو َعِملُوا الٰصٰ

 تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔

 
َتْغِفُرْوا ِللُْمّْشِِكْْيَ َولَْو ََكنُْوٓا ُاوِلْ قُْرٰبه ِمْنْۢ بَْعِد مَ َما َكَ  َّس ْ َمنُْوٓا َاْن ي ْيَن اه ِ ُب الَْجِحْْيِ   َن ِللنَِّبِٰ َواَّلَّ َّھُْم َاْْصه َ لَھُْم َان  ٠٠١ا تََبْيَّ

انگیں پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا م

 ۔(۱)اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں 
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اس کی تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے عم  ۱۔۱۱۲

بزرگوار ابو طالب کا آخری وقت آیا تو آپ ان کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبد 

ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا چچا جان اَل اِٰلہ ااِلَّ ہللا پڑھ لیں، تاکہ میں ہللا ہللا بن 

اے ابو ' کے ہاں آپ کے لئے تکرار پیش کر سکوں، ابو جہل اور عبد ہللا بن ابی امیہ نے کہا 

و؟ یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہ)طالب کیا عبدالمطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ 

نبی نے فرمایا، جب تک ہللا تعاٰلی کی طرف سے ( حٰتی کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہوگیا

مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل 

( صحیح بخاری)ہوئی جس میں مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے 

انک ال تھدی من احببت بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ مسند احمد کی  سورہ قصص کی آیت

ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے 

اور نبی صلی ( ۲۲۲، ص ۲مسند احمد ج )کی اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی 

کے لیے جو دعا فرمائی تھی اللھم اغفر لقومی فانھم الیعلمون۔  ہللا علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم

یا ہللا میری قوم بےعلم ہے اس کی مغفرت فرما دے، یہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس 

کامطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے، اسے ہدایت 

اہل ہوجائے۔ اور زندہ کفار ومشرکین کے لیے ہدایت کی دعا سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کی 

 کرنی جائز ہے۔

 
ٓ اَ  َ ََلٗ ا تَـَبْيَّ ُه  ۚ فَلَمَّ عََدَھآ ِاَّيَّ ْوِعَدٍة وَّ ِبْيِه ِاَلَّ َعْن مَّ ِهْْيَ َِلَ ِتْغَفاُر ِاْبره ِهْْيَ ََلَ َوَما ََكَن اس ْ ِ تَََبََّا ِمنُْه ۭ ِانَّ ِاْبره ٰه َّٗه عَُدو  ّلِلٰ اٌه َحِلْْيٌ     ن  ٠٠١وَّ

کا اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کرنا وہ صرف وعدہ کے سبب تھا ( علیہ السالم)اور ابراہیم 

جو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہوگئی کہ ہللا کا دشمن ہے تو 

بڑے نرم دل اور بردبار ( معلیہ السال)و اقعی ابراہیم ( ۱)وہ اس سے محض بےتعلق ہوگئے 

 (۴)تھے 

یعنی ابراہیم علیہ السالم پر بھی جب یہ بات واضح ہوگئی کہ میرا باپ ہللا کا دشمن ہے  ۱۔۱۱٤

اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار نجات کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں 

 کی۔

پنے اسی مزاج کی نرمی اور حلیمی اور ابتداء میں باپ کے لئے مغفرت کی دعا بھی ا ۴۔۱٤٤

 کی وجہ سے کی تھی۔

 
 ِٰ ُُ َ ِب ا يَتَُّقْوَن  ِۭانَّ اّلٰله َ لَھُْم مَّ ىھُْم َحّٰته يَُبْٰيِ ا  بَْعَد ِاْذ َهده ُ ِلُيِضلَّ قَْومًۢ ٍء عَِلْْيٌ      َوَما ََكَن اّلٰله  ٠٠١ ََشْ

میں گمراہ کردے جب تک کہ ان چیزوں اور ہللا ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کرکے بعد 

 بیشک ہللا تعاٰلی ہرچیز کو خوب جانتا ہے۔( ۱)کو صاف صاف نہ بتال دے جن سے وہ بچیں 

جب ہللا تعاٰلی نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض  ۱۔۱۱٢

نے گمراہی کا کام تو  صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ ال حق ہوا کہ ایسا کرکے انہوں

نہیں کیا؟ ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا، اس 

وقت تک اس پر مؤاخذہ بھی نہیں فرماتا نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے البتہ جب ان کاموں سے، 

لئے جن لوگوں نے اس جن سے روکا جا چکا ہو تو پھر ہللا تعاٰلی اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس 

حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتے داروں کے لئے مغفرت کی دعائیں کیں ہیں ان کا 

 مؤاخذہ نہیں ہوگا کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہ تھا۔

 
ْن ُدْونِ  ِت َواَْلَْرِض ۭ يُـْحٖي َويُِمْيُت ۭ َوَما لَُُكْ ِمٰ وه مه َ ََلٗ ُمِْلُ السَّ ََل نَِصْْيٍ     ِانَّ اّلٰله ِلٍٰ وَّ ِ ِمْن وَّ  ٠٠١اّلٰله
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بال شبہ ہللا ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جالتا اور مارتا ہے اور تمہارا ہللا 

 کے سوا کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار۔

 
يْ  ِ ُ عََٰل النَِّبِٰ َوالُْمههِجرِْيَن َواَْلَنَْصاِر اَّلَّ َب اّلٰله ْم ۭ لََقْد ًتَّ نْھُْم ُُثَّ ًَتَب عَلَْْيِ َُ قُلُْوُب فَرِيٍْق ٰمِ ْ ِة ِمْنْۢ بَْعِد َما ََكَد يَزِي َ ِْ ََّبُعْوُه ِِفْ َساعَِة الُْع ِحْْيٌ       َن ات ْم َرُءْوٌف رَّ َّٗه ِّبِ ِان

  ٠٠١ 

 ہللا تعاٰلی نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں

اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں ( ۱)نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا 

میں کچھ تزلزل ہو چال تھا پھر ہللا نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بالشبہ ہللا تعاٰلی ان سب پر 

 بہت ہی شفیق مہربان ہے۔

ایک تو موسم سخت قرار دیا۔ اس لئے کہ ' تنگی کا وقت ' جنگ تبوک کے سفر کو  ۱۔۱۱۷

گرمی کا تھا دوسرے، فصلیں تیار تھیں، تیسرے، سفر خاصا لمبا تھا اور چوتھے وسائل کی بھی 

کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لئے ضروری نہیں ہے ( تنگی کا قافلہ یا لشکر)کمی تھی۔ اس لئے اسے 

طور پر  کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو۔ اس کے بغیر بھی رفع درجات اور غیر شعوری

ہونے والی کوتاہیوں کے لئے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین و انصار کے اس سے پہلے گروہ 

 کی توبہ اس مفہوم میں ہے جنہوں نے بال تأمل نبی کے حکم جہاد پر لبیک کہا۔

یہ اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جسے مزکورہ وجوہ سے ابتداًء تردد ہوا۔ لیکن پھر جلد ۴۔۱۱۷

سے نکل آیا اور بخوشی جہاد میں شریک ہوا۔ دلوں میں تزلزل سے مراد دین ہی وہ اس کیفیت 

کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے بلکہ مزکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک 

 جہاد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا وہ مراد ہے۔

 
ُِٰفْوا  ۭ َحِٰته ِاَذا َضا ْيَن ُخل ِ عََٰل الثَّلهثَِة اَّلَّ ٓ وَّ ِ ِاَلَّ ْم َانُْفُسھُْم َوَظنُّْوٓا َاْن َلَّ َملَْجَا ِمَن اّلٰله ُم اَْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاقَْت عَلَْْيِ ْم ِلَيُتْوبُْوا  ۭ قَْت عَلَْْيِ  ِالَْيِه ۭ ُُثَّ ًَتَب عَلَْْيِ

ِحْْيُ     اُب الرَّ َ ُھَو التَّوَّ    ٠٠١ِانَّ اّلٰله

یہاں تک کہ جب ( ۱)ی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا اور تین شخصوں کے حال پر بھ

( ۴)زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آگئے 

اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہللا سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف 

بیشک ہللا ( ۲)ائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں رجوع کیا جائے پھر ان کے حال پر توجہ فرم

 تعاٰلی بہت توبہ قبول کرنے واال بڑا رحم واال ہے۔

خلفو کا وہی مطلب ہے جو مرجون کا ہے یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا  ۱۔۱۱۲

، مرارہ گیا تھا اور پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ تین صحابہ تھے۔ کعب بن مالک

بن ربیع اور ہالل بن امیہ رضی ہللا عنہم یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے۔ اس سے قبل ہر 

غزوے میں شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ تبوک میں صرف بوجہ غفلت شریک نہیں ہوئے بعد 

تو ہو ہی گئی ( پیچھے رہنے کی)میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو سوچا کہ ایک غلطی 

ن اب منافقین کی طرح رسول ہللا کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں ہے۔ لیک

کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے 

لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی نے انکے معاملے کو ہللا تعاٰلی کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے 

حکم نازل فرمائے گا تاہم اس دوران صحابہ کرام کو ان تینوں افراد سے تعلق بارے میں کوئی 

قائم رکھنے حٰتی کے بات چیت تک کرنے سے روک دیا اور چالیس راتوں کے بعد انہیں حکم 

دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں مذید دس دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور 

اس واقعہ کی پوری تفصیل حضرت کعب بن مالک سے مروی حدیث )مزکورہ آیت نازل ہوئی 

 ( صحیح بخاری)میں موجود ہے۔ مالحظہ ہو 
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 یہ ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے۔ جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا۔ ۴۔ ۱۱۲

 یعنی پچاس دن کے بعد ہللا نے ان کی آہ و زاری اور توبہ قبول فرمائی۔ ۲۔۱۱۲

 
 ُّ ي َ ٓ ِدِقْْيَ    َّيه َ َوُكْونُْوا َمَع الٰصه َُّقوا اّلٰله َمنُوا ات ْيَن اه ِ  ٠٠١ھَا اَّلَّ

 (۱)ہللا تعاٰلی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو ! اے ایمان والو

سچائی ہی کی وجہ سے ہللا تعاٰلی نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما  ۱۔۱۱٢

زل فرما دیا۔ رضی ہللا عنہم و رضوا عنہ۔ اس لئے مومنین دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نا

کو حکم دیا گیا کہ ہللا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہی کہ جس کے اندر 

ہوگا، وہ سچا بھی ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا، سمجھ لو کہ اس کا دل ( یعنی ہللا کا خوف)تقٰوی 

آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا صدور تو  تقوٰی سے خالی ہے۔ اسی لئے حدیث میں

 ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔

 
ِ َوََل يَْرغَ  ُسْوِل اّلٰله ََّتَخلَُّفْوا َعْن رَّ َن اَْلَْعَراِب َاْن ي ِِلَ ِِبَ َما ََكَن َِلَْھِل الَْمِديْنَِة َوَمْن َحْولَھُْم ِمٰ َّْفِسٖه  ۭذه نُْفِسهِْم َعْن ن ََل ُبْوا ِِبَ ََل نََصٌب وَّ َّھُْم ََل يُِصْيُبھُْم َظَماٌ وَّ ن

َّيْ  َِّغْيظُ اْلُكفَّاَر َوََل يَنَالُْوَن ِمْن عَُدٰوٍ ن ِ َوََل يَـَطــــــُْٔوَن َمْوِطئًا ي َمَصٌة ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ْٰ َ ََل يُِضْيُع اَ َم ِنْْيَ    ًَل ِاَلَّ ُكتَِب لَھُْم ِبٖه َُعٌَل َصاِلٌح  ِۭانَّ اّلٰله ْجَر الُْمْحس ِ

  ٠١١ 

مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گردو پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول 

اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں ( ۱)ہللا کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں 

لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو  ان کو ہللا کی راہ میں جو پیاس( ۲)یہ اس سبب سے کہ ( ۴)

اور دشمنوں ( ٤)بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لئے موجب غیظ ہوا ہو 

نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً ہللا تعاٰلی مخلصین کا ( ایک ایک)ان سب پر ان کا ( ٢)کی جو خبر لی 

 اجر ضائع نہیں کرتا۔

عام منادی کر دی گئی تھی، اس لئے معزورین، جنگ تبوک میں شرکت کے لئے چونکہ  ۱۔۱۴۰

بوڑھے اور دیگر شرعی عذر رکھنے والوں کے عالوہ۔ سب کے لئے اس میں شرکت ضروری 

تھی لیکن پھر بھی جو مدینہ یا اطراف مدینہ میں اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ ہللا تعاٰلی ان 

  سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔کو لعنت مالمت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول ہللا

یعنی یہ بھی ان کے لئے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تحفظ کرلیں اور رسول ہللا کی  ۴۔۱۴۰

جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو۔ بلکہ انہیں رسول کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کی 

 تحفظ کا اہتمام کرنا چاہئے۔

ہنے کی علت بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی انہیں اس لئے پیچھے ٰذ لَِک سے پیچھے نہ ر ۲۔۱۴۰

نہیں رہنا چایئے کہ ہللا کی راہ میں انہیں جو پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچے گی یا ایسے اقدام، 

جن سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا، اسی طرح دشمنوں کے آدمیوں کو قتل یا ان 

ل صالح لکھے جائیں گے یعنی عمل صالح صرف کو قیدی بناؤ گے، یہ سب کے سب کام عم

یہی نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں یا کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوافل، تالوت، ذکر اٰلہی وغیرہ 

کرے بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی، حتٰی کہ وہ کاروائیاں بھی جن سے 

میں سے ہر ایک چیز ہللا کے ہاں عمل دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ بھڑکے، ان 

صالح لکھی جائے گی، اس لئے محض شوق عبادت میں بھی جہاد سے گریز صحیح نہیں، چہ 

 جائے کہ بغیر عذر کے ہی آدمی جہاد سے جی چرائے؟

اس سے مراد پیادہ، یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے عالقوں سے گزرنا ہے کہ  ٤۔۱۴۰

اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے  ان کے قدموں کی چابوں

 اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے
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سے مراد، ان کے آدمیوں کو ' کوئی چیز لیتے ہیں یا ان کی خبر لیتے ہیں 'دشمن سے  ٢۔۱۴۰

 قتل یا قیدی کرتے ہیں یا انہیں شکست سے دو چار کرتے اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔

 
ُ اَ َوََل يُ  ََل يَـْقَطُعْوَن َواِدًَّي ِاَلَّ ُكِتَب لَھُْم ِلَيْجزِيَھُُم اّلٰله ًة وَّ ََل َكِبْْيَ ًة وَّ  ٠١٠ْحَسَن َما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن    ْنِفُقْوَن نََفَقًة َصِغْْيَ

یہ سب ( ۱)اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے 

 نام لکھا گیا تاکہ ہللا تعاٰلی ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ بھی ان کے

پہاڑوں کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں۔ مراد یہاں مطلق وادیاں اور  ۱۔۱۴۱

عالقے ہیں۔ یعنی ہللا کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرچ کرو گے اسی طرح جتنے بھی 

یہ سب نیکیاں تمہارے نامہ ( عنی جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کرو گےی)میدان طے کرو گے، 

 اعمال میں درج ہونگی جن پر ہللا تعاٰلی اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔

 
 ِٰ َفٌة ل
ِٕ
نْھُْم َطاۗى ًَّة  ۭ فَلَْوََل نََفَر ِمْن ُكِٰ ِفْرقـَـٍة ٰمِ َذُرْوَن     َوَما ََكَن الُْمْؤِمنُْوَن ِلَيْنِفُرْوا ََكۗف ْم لََعلَّھُْم َُيْ يِْن َوِلُيْنِذُرْوا قَْوَمھُْم ِاَذا َرَجُعْوٓا ِالَْْيِ    ٠١١َيَتَفقَّهُْوا ِِف اٰلِ

اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ 

وہ دین کی سمجھ بوجھ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ 

حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں، ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں 

 ۔(۱)

بعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے۔ اور مطلب یہ کہ پچھلی  ۱۔۱۴۴

گئی تو صحابہ  آیت میں جب پیچھے رہنے والوں کے لئے سخت وعید اور لعنت مالمت بیان کی

کرام بڑے محتاط ہوگئے اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے 

کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں حکم دیا گیا ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر 

بلکہ گروہ کی ہی شرکت کافی ( جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا)شخص کی شرکت ضروری ہو 

یعنی ایک گروہ جہاد پر چال جائے اور ایک گروہ پیچھے رہے، جو دین کا علم حاصل ہے۔ 

کرے۔ اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انہیں ڈرائیں۔ 

دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین کا علم 

اپنا گھربار چھوڑیں اور مدارس ومراکز علم میں جا کر اسے حاصل  حاصل کرنے کے لیے

کریں اور پھر آکر اپنی قوم میں وعظ ونصیح کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب 

اوامرونواہی کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ اوامر الہی کو بجا السکے اور نواہی سے دامن کشاں 

 لمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔رہے اور اپنی قوم کے اندر بھی امر با

 
َن الُْكفَّاِر َولَْيِجُدْوا ِفْيُُكْ ِغلَْظًة  ۭ َواعْ  يَْن يَلُْونَُُكْ ِمٰ ِ َمنُْوا قَاِتلُوا اَّلَّ ْيَن اه ِ ُّھَا اَّلَّ ي َ ٓ َ َمَع الُْمتَِّقْْيَ    َّيه  ٠١١لَُمْوٓا َانَّ اّلٰله

اور ان کے لئے تمہارے اندر ( ۱)ہارے آس پاس ہیں ان کفار سے لڑو جو تم! اے ایمان والو

 اور یہ یقین رکھو کہ ہللا تعاٰلی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔( ۴)سختی ہونی چاہیے 

اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے۔ کافروں سے جہاد کرنا  ۱۔۱۴۲

ن سے قتال کیا، جب ان سے فارغ ہے جیسا کہ رسول ہللا نے پہلے جزیرہ، عرب میں آباد مشرکی

ہوگئے اور ہللا تعاٰلی نے مکہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضر موت وغیرہ ممالک پر 

مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسالم میں داخل ہوگئے، 

سے قتال کے لئے تبوک  ہجری میں رومیوں ٢تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمایا اور 

تشریف لے گئے جو جزیرہ، عرب سے قریب ہے اسی کے مطابق آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی 

وفات کے بعد خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال فرمایا، اور ایران کے مجوسیوں 

 سے جنگ کی۔
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چاہیے جیسا کہ  یعنی کافروں کے لئے، مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں سختی ہونی ۴۔۱۴۲

صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اسی ( 48:۔ الفتح24( ُء بَْینَھُمْ ۘ  ُء َعلَي اْلُكفَّاِر ُرَحَماۘ  اَِشدَّا) 

ٍة َعلَي اْلٰكفِِرْینَ )طرح   اہل ایمان کی صفت ہے۔( 52:۔ المائدہ5( اَِذلٍَّة َعلَي اْلُمْؤِمنِْیَن اَِعزَّ

 
ھُ َوِاَذا َمآ ُاْنزِلَْت ُسْوَرةٌ فَ  َمنُْوا فََزاَدتْھُْم ِايَْماًَن وَّ ْيَن اه ِ ا اَّلَّ ِذٖهٓ ِايَْماًَن ۚ فََامَّ َُّقْوُل َايُُُّكْ َزاَدتُْه هه ْن ي ْوَن    ِمْنھُْم مَّ َتبِّْشُ  ٠١١ْم يَس ْ

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں 

سو جو لوگ ایماندار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو ( ۱)کیا  سے کس کے ایمان کو زیادہ

 ۔(۴)زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں 

اس سورت میں منافقین کے کردار کی نقاب کشائی کی گئی ہے، یہ آیات اس کا بقیہ اور  ۱۔۱۴٤

کا کوئی تتمہ ہیں۔ اس میں بتالیا جا رہا ہے جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی سورت یا اس 

حصہ نازل ہوتا ہے اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ ٹھٹھہ اور مذاق کے طور پر آپس میں 

 ایک دوسرے سے کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔

ہللا تعاٰلی نے فرمایا، جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ  ۴۔۱۴٤

اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ  ہوتا ہے اور وہ

 ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے جس طرح کہ محدثین کا مسلک ہے۔

 
ِفُرْوَن     َرٌض فََزاَدتْھُْم ِرْجًسا ِاٰله ِرْجِسهِْم َوَماتُْوا َوُھْم كه ْم مَّ ْيَن ِِفْ قُلُْوِّبِ ِ ا اَّلَّ  ٠١١َوَامَّ

کے دلوں میں روگ ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا اور جن 

 (۱)دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے 

البتہ یہ : روگ سے مراد نفاق اور آیات اٰلہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ فرمایا  ۱۔۱۴٢

کفر و نفاق میں اس طرح  سورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں اور بڑھاتی اور وہ اپنے

پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا 

ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں ' ہے جس طرح ہللا تعاٰلی نے دوسرے مقام پر فرمایا 

وں کے خسارے میں اضافہ ہی جو مومنین کے لئے شفا اور رحمت ہیں۔ لیکن ہللا تعاٰلی ان ظالم

فرماتا ہے، یہ گویا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں۔ وہی 

باتیں ان کی ضاللت و ہالکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ 

ی بیماری میں بگڑ جائے، تو وہی غذائیں، جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں، اس ک

 مذید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔

 
كَّ  تَْْيِ ُُثَّ ََل يَُتْوبُْوَن َوََل ُھْم يَذَّ ًة َاْو َمرَّ رَّ َّھُْم يُْفتَُنْوَن ِِفْ ُكِٰ عَاٍم مَّ  ٠١١ُرْوَن    َاَوََل يََرْوَن َان

ار کسی نہ کسی آفت میں اور کیا ان کو نہیں دکھالئی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو ب

 پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔( ۱)پھنستے رہتے ہیں 

یفتنون کے معنی ہیں آزمائے جاتے ہیں۔ آفت سے مراد یا تو آسمانی آفات ہیں مثاًل قحط  ۱۔۱۴٦

یں یا جسمانی بیماریاں اور تکالیف ہیں یا غزوات ہیں جن م( مگر یہ بعید ہے)سالی وغیرہ 

شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سیاق کالم کے اعتبار سے یہ مفہوم زیادہ صحیح 

 ہے۔

 
َف  فُْوا  ۭ  َِصَ ْن َاَحٍد ُُثَّ انَّْصَ ىُُكْ ِمٰ ََّظَر بَْعُضھُْم ِاٰله بَْعٍض ۭ َهْل يَره َّھُْم قَْوٌم َلَّ َوِاَذا َمآ ُاْنزِلَْت ُسْوَرةٌ ن ن ُ قُلُْوبَھُْم ِِبَ  ٠١١ يَْفَقهُْوَن    اّلٰله
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جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی 

ہللا تعاٰلی نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ ( ۱)دیکھتا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں 

 ۔(۴)بےسمجھ لوگ ہیں 

نافقین کی شرارتوں اور یعنی ان کی موجودگی میں سورت نازل ہوتی جس میں م ۱۔۱۴۷

سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے، خاموشی 

 سے کھسک جاتے۔ 

یعنی آیات اٰلہی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے ہللا نے ان کے دلوں کو خیر اور  ۴۔۱۴۷

 ہدایت سے پھیر دیا ہے۔

 
ِحْْيٌ     لََقْد َجاَۗءُُكْ َرُسْوٌل  ْ َحرِي ٌُّْ عَلَْيُُكْ ِِبلُْمْؤِمِنْْيَ َرُءْوٌف رَّ ْن َانُْفِسُُكْ َعزِْيٌز عَلَْيِه َما َعِنَتُّ  ٠١١ٰمِ

جن کو تمہارے ( ۱)تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف الئے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں 

خواہش مند رہتے ہیں  جو تمہارے فائدے کے بڑے( ۴)نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے 

 ۔(٤)ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں ( ۲)

سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا، اس  ۱۔۱۴۲

کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جنس سے یعنی جنس 

جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکار لوگ عوام کو اس قسم ( اور کچھ نہیںوہ نور یا )بشریت سے ہیں 

 کے گورکھ دھندے میں پھنساتے ہیں۔

َعْنت ایسی چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو، اس میں دنیاوی مشقتیں اور آخروی  ۴۔۱۴۲

عذاب دونوں آجاتے ہیں، اس پیغمبر پر، تمہاری ہر قسم کی تکلیف و مشقت گراں گزرتی ہے۔ 

یَن یُسر بیشک یہ دین آسان ہے اور میں آسان دین حنیفی دے اسی  لئے آپ نے فرمایا اِنَّ ٰھَذا الدِّ

 کر بھیجا گیا ہوں۔

تمہاری ہدایت اور تمہاری دینوی آخروی کے فائدے کے خواہشمند ہیں اور تمہارا جہنم  ۲۔۱۴۲

اری پشتوں سے پکڑ پکڑ میں تمہیں تمہ' میں جانا پسند نہیں فرماتے۔ اسی لئے آپ نے فرمایا کہ 

صحیح )کر کھنچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو 

 ( بخاری

یہ آپ کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اعٰلی اخالق اور  ٤۔۱۴۲

 کریمانہ صفات کی مظہر ہیں۔ یقینا آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔

 
 َّ ُْت َوُھَو َربُّ الَْعْرِش الَْعِظْْيِ    فَِاْن تََول َ ِاَلَّ ُھَو   ۭعَلَْيِه تََوُكَّ ُ     ڶ ََلٓ ِاَله ِبَ اّلٰله    ٠١١ْوا فَُقْل َحس ْ

اس کے سوا ( ۴)تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے ہللا کافی ہے ( ۱)پھر اگر روگردانی کریں 

 (۲)ہ بڑے عرش کا مالک ہے کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور و

 یعنی آپ کی الئی ہوئی شریعت اور دین رحمت سے۔ ۱۔۱۴٢

 جو کفر و اعراض کرنے والوں کے مکرو فریب سے مجھے بچا لے گا۔ ۴۔۱۴٢

ُ  ۲۔۱۴٢ صبح اور شام ( اآل یۃَ )حضرت ابو الدردا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت َحْسبَِی ہللٰاٰ

 کو کافی ہو جائے گا۔( فکر و مشکالت) تعاٰلی اس کے ہموم سات سات مرتبہ پڑھ لے گا، ہللا
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 سورة یونس
(۱۰٢۔ تعداد آیات  ۱۰سورة یونس ۔ سورہ نمبر )  
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم واال ہے

 دو آیات اور بعض نے تین کو مدنی قرار دیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے البتہ اس کی

 
يهُت اْلِكتهِب الَْحِكْْيِ     Ǻالۗره   ۣ تِِْلَ اه

 (۱)الر یہ پُر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں 

اَْلَحِکْیِم، کتاب یعنی قرآن مجید کی صفت ہے۔ اس کے ایک تو وہی معنی ہیں جو ترجمے  ۱۔۱

کئی معنی کئے گئے ہیں مثالً اَْلُمْحَکْم، یعنی حالل و  میں اختیار کئے گئے ہیں۔ اس کے اور بھی

ہے۔ حکیم بمعنی حاکم۔ یعنی اختالفات میں لوگوں ( مضبوط)حرام اور حدود و احکام میں محکم 

کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب، یعنی ہللا تعاٰلی نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ 

 فیصلے کئے ہیں۔

 
بً  َمنُْوٓا َانَّ لَھُْم قََدَم ِصْدٍق اَََكَن ِللنَّاِس َْعَ ْيَن اه ِ ِ اَّلَّ نْھُْم َاْن َانِْذِر النَّاَس َوبَّٰشِ ِبْْيٌ   ا َاْن َاْوَحْينَآ ِاٰله َرُجٍل ٰمِ ِحٌر مُّ َذا لَسه ِفُرْوَن ِانَّ ھه ْم ڼ قَاَل اْلكه ِ ِعْنَد َرّٰبِ

Ą 

سے ایک شخص کے پاس وحی ہوا کہ ہم نے ان میں ( ۱)کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب 

بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان 

ملے گا، کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بالشبہ ( ۴)کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ 

 ۔(۲)صریح جادوگر ہے 

ہلو بھی شامل ہے یعنی اس بات پر استفہام انکار تعجب کے لئے ہے، جس میں توبیخ کا پ ۱۔۴

تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہللا تعاٰلی نے انسانوں میں سے ہی ایک آدمی کو وحی و رسالت کے 

چن لیا، کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں انسان کی رہنمائی لئے 

اور وہ دونوں ہی صورتوں کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا تو فرشتہ یا جن ہوتا 

میں رسالت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا، اس لئے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کی بجائے 

وحشت محسوس کرتا دوسرے، ان کے لئے اس کو دیکھنا بھی ممکن نہ ہوتا اور اگر ہم کسی 

کا ہی  جن یا فرشتے کا انسانی قالب میں بھیجتے تو پھر وہی اعتراض آتا کہ یہ تو ہماری طرح

 انسان ہے۔ اس لئے ان کے اس تعجب میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔

اعمال صالحہ ہیں جو ایک مومن آگے  کا مطلب، بلند مرتبہ، اجر حسن اور وہ( قََدَم ِصْدقٍ ) ۴۔۴

 بھیجتا ہے۔

کافروں کو جب انکار کے لئے بات نہیں سوجھتی تو یہ کہہ کر چھٹکارہ حاصل کر لیتے  ۲۔۴

 ہلل۔ جادوگر ہے۔ نعوذ باہیں کہ یہ تو 

 
ِٰرُ  ى عََٰل الَْعْرِش يَُدب َتوه ٍم ُُثَّ اس ْ تَِّة َاَّيَّ ِت َواَْلَْرَض ِِفْ س ِ وه مه ْي َخلََق السَّ ِ ُ اَّلَّ ُ َربُُُّكْ فَاْعُبُدْوُه  ِۭانَّ َربَُُّكُ اّلٰله ِلُُكُ اّلٰله   اَْلَْمَر  َۭما ِمْن َشِفْيعٍ ِاَلَّ ِمْنْۢ بَْعِد ِاْذِنٖه  ۭ ذه

 Ǽَافَََل تََذكَُّرْوَن    

بال شبہ تمہارا رب ہللا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کر دیا پھر عرش 

اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس ( ۴)وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے ( ۱)قائم ہوا 
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کیا تم پھر ( ٤)بادت کرو ایسا ہللا تمہارا رب ہے سو تم اس کی ع( ۲)سفارش کرنے واال نہیں 

 بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔

 کا حاشیہ۔ ٢٤اس کی وضاحت کے لئے دیکھئے سورہ اعراف آیت  ۱۔۲

و زمین کی تخلیق کرکے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساری یعنی آسمان  ۴۔۲

ہیں ہوا، ہرچیز کائنات کا نظم و تدبیر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم ن

 اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔

، جن کی وہ عبادت مخاطب تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت' مشرکین و کفار، جو اصل  ۲۔۲

کرتے تھے ہللا کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو ہللا کے عذاب سے چھڑوائیں گے۔ 

ت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا، وہاں ہللا کی اجاز

 اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لئے ہوگی جن کے لئے ہللا تعاٰلی پسند فرمائے گا۔

یعنی ایسا ہللا، جو کائنات کا خالق بھی ہے اس کا مدبر و منتطم بھی عالوہ ازیں تمام  ٤۔۲

 جائے۔ی اس الئق ہے کہ اس کی عبادت کی اختیارات کا بھی کلی طرح پر وہی مالک ہے، وہ

 
ْينَ  ِ َّٗه يَْبَدُؤا الَْخلَْق ُُثَّ يُِعْيُدٗه ِلَيْجزَِي اَّلَّ ِ َحقًّا  ۭ ِان ْيًعا  َۭوْعَد اّلٰله ْن  ِالَْيِه َمْرِجُعُُكْ ََجِ اٌب ٰمِ يَْن َكَفُرْوا لَھُْم َْشَ ِ ِت ِِبلِْقْسطِ  ۭ َواَّلَّ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْْيٍ اه َْحِ

عََذاٌب َاِلْْيٌۢ ِبَما ََكنُْوا يَْكُفُرْوَن     Ćوَّ

تم سب کو ہللا ہی کے پاس جانا ہے، ہللا نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بیشک وہی پہلی بار بھی 

پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان الئے اور انہوں 

ف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا نے نیک کام کئے انصا

 ۔(۱)ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے 

اس آیت میں قیامت کے وقوع، بارگاہ اٰلہی میں سب کی حاضری اور جزا سزا کا بیان ہے،  ۱۔٤

 ر بیان ہوا ہے۔مقامات پ یہ مضمون قرآن کریم میں مختلف اسلوب سے متعدد

 
ـِنْْيَ َوالْحِ  َرٗه َمنَاِزَل ِلَتْعلَُمْوا عََدَد الٰسِ قَدَّ الَْقَمَر نُْوًرا وَّ ْمَس ِضَياًۗء وَّ ْي َجَعَل الشَّ ِ َّْعلَُمْوَن  ُھَو اَّلَّ يهِت ِلَقْوٍم ي ُل اَْله ِِلَ ِاَلَّ ِِبلَْحٰقِ ۚ يَُفٰصِ ُ ذه َساَب  ۭ َما َخلََق اّلٰله

Ĉ 

اور اس کے ( ۱) تعاٰلی ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا وہ ہللا

ہللا تعاٰلی نے یہ ( ۴)لئے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو 

 ھتے ہیں۔چیزیں بےفائدہ نہیں پیدا کیں۔ وہ یہ دالئل ان کو صاف صاف بتال رہا ہے جو دانش رک

ضیاء ضوء کے ہم معنی ہے۔ مضاف یہاں محذوف ہے ذات ضیاء والقمر ذانور، سورج کو  ۱۔٢

بنایا۔ یا پھر انہیں مبالغے پر محمول کیا جائے گویا کہ یہ بذات چمکنے واال اور چاند کو نور واال 

ر مثال خود ضیا اور نور ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطو

کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا تعلق تدبیر کائنات سے ہے جس میں سورج اور 

چاند کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت اور تپش اور اس کی روشنی، کس قدر 

ناگزیر ہے اس سے ہر با شعور آدمی واقف ہے۔ اسی طرح چاند کی نورانیت کا جو لطف اور 

یں، وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ حکما کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے اس کے فوائد ہ

 ( فتح القدیر)اور چاند کی نورانیت ہے جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے 

یعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کردی ہیں ان منزلوں سے مراد مسافت ہے جو  ۴۔٢

 ۴۲حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے یہ وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص 

یں منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ پہلی منزل م

وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر بتدریخ بڑا ہوتا جاتا ہے حٰتی کے چودھویں شب یا 

عد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا ہو جاتا ہے اس کے ب( بدر کامل)چودھویں منزل پر وہ مکمل 
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شروع ہو جاتا ہے حٰتی کے آخر میں ایک یا دو راتیں چھپا رہتا ہے۔ اور پھر ہالل بن کر طلوع 

ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ 

نتے ہیں۔ جن سے تمہیں ہرچیز کا یعنی چاند کی ان منازل اور رفتار سے ہی مہینے اور سال ب

 ۴٤دن کا ایک دن  ۴٢،۲۰مہینے کا، مہینہ  ۱۴حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ یعنی سال 

گھنٹے اور سردی گرمی میں کم و بیش  ۱۴، ۱۴رات اور دن کا۔ جو ایام استوا میں  گھنٹے یعنی

وابستہ نہیں۔ دینی منافع  ہوتے ہیں، عالوہ ازیں دینوی منافع اور کاروبار ہی ان منازل قمر سے

بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس طلوع بالل سے حج، صیام رمضان، اشہر حرم اور دیگر عبادات کی 

 کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے۔ تعین ہوتی ہے جن

 
ِت َواَْلَْرِض ََلٰيهٍت ِلَٰقوْ  وه مه ُ ِِف السَّ َاِر َوَما َخلََق اّلٰله َّْيِل َوالِنَّ َّتَُّقْوَن   ِانَّ ِِف اْخِتََلِف ال  Čٍم ي

بال شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور ہللا تعاٰلی نے جو کچھ آسمانوں اور 

 زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دالئل ہیں جو ہللا کا ڈر رکھتے ہیں۔

 
وِة  ْيَن ََل يَْرُجْوَن ِلَقاَۗءََن َوَرُضْوا ِِبلَْحيه ِ ِفلُْوَن   ِانَّ اَّلَّ يهِتنَا غه يَْن ُھْم َعْن اه ِ ُّْوا ِّبَا َواَّلَّ نَْيا َواْطَمَان   Ċالُّ

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہوگئے اور اس 

 میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔

 
ىھُُم النَّارُ  َك َمْاوه

ِٕ
ى
ۗ ُبْوَن    ُاوله  Ďِبَما ََكنُْوا يَْكس ِ

 ایسے لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔

 
ُم اَْلَِْنه  َِتِ ْم  ۚ َّتْرِْي ِمْن ََتْ يَْماِِنِ ُّھُْم ِِبِ ْم َرب ِت َُّيِْدُّْيِ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ٰهِت النَِّعْْيِ    ِانَّ اَّلَّ  Ḍُر ِِفْ َجن

لوگ ایمان الئے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب  یقیناً جو

 نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہونگی۔( ۱)ان کے مقصد تک پہنچا دے گا 

اس کے ایک دوسرے معنی یہ کئے گئے ہیں کہ دنیا میں ایمان کے سبب قیامت والے دن  ۱۔٢

گا، بعض کے نزدیک یہ مدد مانگنے  صراط سے گزرنا آسان فرما دےہللا تعاٰلی ان کے لئے پل 

کے لئے ہے اور معنی یہ ہونگے کہ ہللا تعاٰلی قیامت والے دن ان کے لئے ایک نور مہیا 

 فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے، جیسا کہ سورہ حدید میں اس کا ذکر آتا ہے۔

 
هُمَّ 
ٰه نََك الل ْبحه ىھُْم ِفْْيَا س ُ لَِمْْيَ     َدْعوه ِ َرٰبِ الْعه ىھُْم َاِن الَْحْمُد ّلِلٰه ِخُر َدْعوه ٌ  ۚ َواه يَُّتھُْم ِفْْيَا َسَله     ٠1َوََتِ

' السالم علیکم ' اور ان کا باہمی سالم یہ ہوگا ( ۱)' سبحان ہللا ' ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی 

 یں جو سارے جہان کا رب ہے۔اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی تمام تعریفیں ہللا کے لئے ہ

یعنی اہل جنت ہللا کی حمد و تسبیح میں ہر وقت تعریف کرتے رہیں گے۔ جس طرح حدیث  ۱۔۱۰

اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس ' ہ میں آتا ہے ک

ہی، اسی طرح اہل کا الہام کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح بے اختیار سانس کی آمدورفت رہتی 

 جنت کی زبانوں پر بغیر اہتمام کے حمدو تسبیح اٰلہی کے ترانے رہیں گے۔

سرے کو اس طرح سالم کریں گے، نیز فرشتے بھی انہیں سالم عرض کریں یعنی ایک دو ۴۔۱۰

 گے۔

 
ِتْعَجالَھُْم ِِبلَْخْْيِ لَُقِِضَ ِالَْيِْ  َّ اس ْ ُ ِللنَّاِس الّشَّ ُل اّلٰله ْم يَْعَمهُْوَن    َولَْو يَُعٰجِ ْيَن ََل يَْرُجْوَن ِلَقاَۗءََن ِِفْ ُطْغَياِِنِ ِ  00ْم َاَجلُھُْم   ۭ فَنََذُر اَّلَّ



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 448 

اور اگر ہللا لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لئے جلدی 

کو جن کو سو ہم نے ان لوگوں ( ۱)مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی سے پورا ہو چکا ہوتا 

ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں 

 بھٹکتے رہیں۔

تو یہ ہیں کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا اس کے ایک معنی  ۱۔۱۱

کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے، ہللا کے پیغمبروں سے ( عذاب)ہے، اسی طرح وہ شر 

ہتا ہے اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ ہللا تعاٰلی فرماتا ہے ک

کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کے یہ موت اور 

ہالکت سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرے 

ہ جس طرح انسان اپنے لئے خیر اور بھالئی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول معنی یہ ہیں ک

کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لئے اور اپنی اوالد وغیرہ 

کے لئے بد دعائیں کرتا ہے، جنہیں ہم اس لئے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہالکت 

مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے  مانگ رہا ہے،

مطابق، انہیں فوراً ہالکت سے دوچار کرنا شروع کردیں، تو پھر جلدی ہی لوگ موت اور تباہی 

تم اپنے لئے، اپنی اوالد کے لئے اور ' سے ہمکنار ہو جایا کریں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ 

روبار کے لئے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں، اس اپنے مال و کا

گھڑی کو پا لیں، جس میں ہللا کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بد 

 ۔'دعائیں قبول فرما لے 

 
ِبٖهٓ َاْو قَاِعًدا َاْو قَ  ُّ َدعَاََن ِلَجْنْۢ نَْساَن الْضُّ ِ َوِاَذا َمسَّ اَْلِ ِْ َِٰن ِللُْم ِِلَ ُزي ٗه  ۭ َكذه سَّ ٍ مَّ َّْم يَْدُعنَآ ِاٰله ُْضٰ ٗه َمرَّ ََكَْن ل ا َكَشْفنَا َعْنُه ُْضَّ ًما  ۚ فَلَمَّ
ِٕ
ِفْْيَ َما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن    اۗى

01  

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے 

پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی بھی۔ 

ان حد سے گزرنے والوں ( ۱)تکلیف کے لئے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا 

 ۔(۴)کے اعمال کو ان کے لئے اس طرح خوش نما بنا دیا گیا ہے 

ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے۔ بلکہ بہت سے ہللا یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ  ۱۔۱۴

تو خوب ہللا ہللا  کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت

ہو رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں توبہ استغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہللا تعاٰلی 

ہے تو پھر بارگاہ اٰلہی میں دعا و گڑگڑانے سے غافل ہو جاتے  مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا

ہیں اور ہللا نے ان کی دعائیں قبول کرکے جس امتحان اور مصیبت سے نجات دی، اس پر ہللا 

 کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی۔

وسوں کے ذریعے بطور آزمائش اور مہلت ہللا تعاٰلی کی طرف سے بھی ہوسکتی ہے، وس ۴۔۱۴

سے شیطان کی طرف سے بھی ہوسکتی ہے اور انسان اس نفس کی طرف سے بھی ہوسکتی 

ا ہے، تاہم اس کا شکار ہوتے وہی لوگ ہیں جو حد سے ہے، جو انسان کی برائی پر امادہ کرت

گزر جانے والے ہیں۔ یہاں معنی یہ ہوئے کہ ان کے لیے دعا سے اعراض، شکر الہی سے 

 ت و خواہشات کے ساتھ اشتغال کو مزین کردیا گیا ہے۔غفلت اور شہوا

 
نهِت َوَما ََكنُْوا  ا َظلَُمْوا    َوَجاَۗءتْھُْم ُرُسلُھُْم ِِبلَْبيِٰ زِي الَْقْوَم الُْمْجرِِمْْيَ     َولََقْد َاْهلَْكنَا الُْقُرْوَن ِمْن قَْبِلُُكْ لَمَّ ِِلَ ََنْ  01ِلُيْؤِمنُْوا  ۭ َكذه
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سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہالک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا حاالنکہ ان اور ہم نے تم 

کے پاس ان کے پیغمبر بھی دالئل لے کر آئے، اور ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے، ہم 

 (۱)مجرموں لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں 

 دو چار ہو سکتے ہو۔یہ کفار کو تنبیہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہالکت سے  ۱۔۱۲

 
َف ِِف اَْلَْرِض ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ ِلنَْنُظَر َكْيَف تَْعَملُْوَن     

ِٕ
ُُكْ َخلهۗى  01ُُثَّ َجَعلْنه

تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس ( ۱)پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا 

 طرح کام کرتے ہو۔

کے معنی ہیں، گزشتہ امتوں کا جانشین۔ یا ایک دوسرے  خالئف، خلیفہ کی جمع ہے۔ اس ۱۔۱٤

 نشین۔کا جا

 
 ٓ َذا ٍن غَْْيِ ھه ْيَن ََل يَْرُجْوَن ِلَقاَۗءََن اـِْت ِبُقْراه ِ نهٍت    قَاَل اَّلَّ ََّيتُنَا بَيِٰ ْم اه ََلٗ ِمْن تِلْ  َوِاَذا تُْتٰله عَلَْْيِ ٓ َاْن ُابَٰدِ َْلُ  ۭ قُْل َما يَُكْوُن ِلْ َِّبُع ِاَلَّ َما َاْو بَٰدِ َقاۗي ِ نَْفِِسْ  ۚ ِاْن َات

ْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْْيٍ     ٓ َاَخاُف ِاْن َعَصيُْت َرِٰبِ ْ ٓ ِاَلَّ  ۚ ِاّٰنِ  01يُْوْحه

جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ ( ۱)اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں 

ے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن الئیے جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہت

یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے آپ صلی ہللا علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق ( ۴)

بس میں تو اس کی پیروی کرونگا جو ( ۲)نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں 

فرمانی کروں تو میں ایک بڑے میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے اگر میں اپنے رب کی نا

 ۔(٤)دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں 

 یں۔یعنی ہللا تعاٰلی کی الوہیت و واحدیت پر داللت کرتے ہ ۱۔۱٢

مطلب یہ ہے کہ یا تو اس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دوسرا الئیں یا پھر اس میں ہماری  ۴۔۱٢

 حسب خواہش تبدیلی کر دیں۔

 باتیں ممکن نہیں میرے اختیار میں ہی نہیں۔ یعنی مجھ سے دونوں ۲۔ ۱٢

یرو ہوں جو ہللا کی طرف سے مجھ یہ اس کی مذید تاکید ہے۔ میں تو صرف اس بات کا پ ٤۔۱٢

پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں کسی کمی بیشی کا ارتکاب کروں گا تو یوم عظیم کے عذاب سے میں 

 محفوظ نہیں رہ سکتا۔

 
ُ َما  َّْو َشاَۗء اّلٰله ْن قَْبِِلٖ  ۭ َافَََل تَْعِقلُْوَن    قُْل ل ًرا ٰمِ ىُُكْ ِبٖه  ڮ  فََقْد لَِبثُْت ِفْيُُكْ ُُعُ  01  تَلَْوتُٗه عَلَْيُُكْ َوََلٓ َاْدره

آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر ہللا کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ ہللا تعاٰلی 

یونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں فرماتا، ک( ۱)تم کو اس کی اطالع 

 ۔(۴)رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے 

یعنی سارا معاملہ ہللا کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا نہ ۱۔۱٦

علی تمہیں اس کی کوئی اطالع دی جاتی، بعض نے ادراکم بہ کے معنی کیے ہیں اعلمکم بہ 

 لسانی، کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بابت کچھ بھی نہ بتالتا۔

س سال میں نے تمہارے اندر گزارے اور تم بھی جانتے ہو کہ دعوائے نبوت سے قبل چالی۴۔۱٦

کیا میں نے کسی استاذ سے کچھ سیکھا ہے؟ اسی طرح تم میری امانت وصداقت کے بھی قائل 

ہ میں ہللا پر افترا باندھنا شروع کردوں؟ مطلب ان دونوں باتوں رہے ہو۔ کیا اب یہ ممکن ہے ک

کا یہ ہے کہ یہ قرآن ہللا ہی کا نازل کردہ ہے نہ میں نے کسی سے سن یا سیکھ کر اسے بیان کیا 

 ہے اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے ہللا کی طرف منسوب کردیا ہے۔
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ِ كَ  ي عََٰل اّلٰله ِن افََْته َّٗه ََل يُْفِلُح الُْمْجرُِمْوَن      فََمْن َاْظََلُ ِممَّ يهِتٖه  ۭ ِان َب ِِبه  01ِذًِب َاْو َكذَّ

سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہللا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا 

 بتالئے، یقیناً ایسے مجرموں کو اصالً فالح نہ ہوگی۔

 
ِ َما ََل يَُْضُّ  َ ِبَما ََل َويَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ـــــُْٔوَن اّلٰله ِ ۭ قُْل َاتُنَبِٰ ُٓؤََلِۗء ُشَفَعاُۗؤََن ِعْنَداّلٰله نَٗه ُھْم َوََل يَْنَفُعھُْم َويَُقْولُْوَن هه ْبحه ِت َوََل ِِف اَْلَْرِض ۭ س ُ وه مه  يَْعََلُ ِِف السَّ

ٰله َُعَّا يُّْشُِكْوَن       01َوتَعه

چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں  ایسی( ۱)اور یہ لوگ ہللا کے سوا 

آپ ( ۲)اور کہتے ہیں کہ یہ ہللا کے پاس ہمارے سفارشی ہیں ( ۴)اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں 

کہہ دیجئے کہ تم ہللا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو ہللا تعاٰلی کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں 

 ۔(٢)اک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے وہ پ( ٤)اور نہ زمین میں 

ن یعنی ہللا کی عبادت سے تجاوز کرکے نہ کہ ہللا کی عبادت ترک کرکے۔ کیونکہ مشرکی ۱۔۱۲

 ہللا کی عبادت کرتے تھے۔ اور غیر ہللا کی بھی۔

جب کہ معبود کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو  ۴۔ ۱۲

 ینے پر قادر ہے۔سزا د

یعنی ان کی سفارش سے ہللا ہماری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے ہماری بگڑی بنا دیتا ہے  ۲۔۱۲

ئی ہوئی بگاڑ دیتا ہے۔ یعنی مشرکین بھی ہللا کے سوا جن کی عبادت یا ہمارے دشمن کی بنا

رمیان کرتے تھے ان کو نفع اور ضر میں مستقل نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے اور ہللا کے د

 واسطہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔

 یعنی ہللا کو تو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں ٤۔۱۲

سفارشی بھی ہونگے، گویا یہ مشرکین ہللا کو خبر دیتے ہیں کہ تجھے خبر نہیں۔ لیکن ہم تجھے 

جو اپنے عقیدت مندوں کی سفارش بتالتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفارشی بھی ہیں 

 کریں گے۔

ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ مشرکین کی باتیں بے اصل ہیں۔ ہللا تعاٰلی ان تمام باتوں سے پاک  ٢۔۱۲

 اور برتر ہے۔

 
َِٰك لَُقِِضَ  ب َبَقْت ِمْن رَّ َمٌة س َ اِحَدًة فَاْختَلَُفْوا  ۭ َولَْوََل َُكِ ًة وَّ ٓ ُامَّ َتِلُفْوَن      َوَما ََكَن النَّاُس ِاَلَّ  01 بَيْنَھُْم ِفْيَما ِفْيِه َُيْ

اور اگر ایک بات نہ ( ۱)اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختالف پیدا کر لیا 

ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختالف کر 

 ۔(۴)رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا 

یعنی یہ شرک، لوگوں کی اپنی ایجاد ہے ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ تمام  ۱۔ ۱٢

ر تھے اور وہ اسالم ہے جس میں توحید کی بنیادی حیثیت لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقہ پ

حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السالم تک لوگ اسی توحید پر قائم رہے پھر ان میں اختالف ہوگیا 

کچھ لوگوں نے ہللا کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا  اور

 شروع کر دیا۔

نہ ہوتا کہ، تمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا، اس یعنی اگر ہللا کا فیصلہ  ۴۔ ۱٢

ت کا طرح اس نے مخلوق کے لئے ایک وقت کا تعین نہ کیا ہوتا تو یقینا وہ ان کے مابین اختالفا

 فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب میں مبتال کر چکا ہوتا۔

 
 ْ ِ فَانَْتِظُرْوا ۚ ِاّٰنِ ََّما الَْغْيُب ّلِلٰه ِٰٖه  ۚ فَُقْل ِان ب ْن رَّ يٌَة ٰمِ َن الُْمْنَتِظرِْيَن      َويَُقْولُْوَن لَْوََلٓ ُاْنزَِل عَلَْيِه اه    11َمَعُُكْ ِمٰ
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یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل  اور یہ لوگ

سو تم بھی منتظر ( ۴)سو آپ انہیں فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف ہللا کو ہے ( ۱)ہوتی؟ 

 رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔

ا ظہور ہوا اس سے مراد کوئی بڑا اور واضح معجزہ، جیسے قوم ثمود کے لئے اونٹنی ک ۱۔۴۰

ان کے لئے صفا پہاڑی سونے کا یا مکے کے پہاڑوں کو ختم کرکے ان کی جگہ نہریں اور 

 کوئی معجزہ صادر کرکے دکھالیا جائے۔ باغات بنانے کا یا اور اس قسم کا

یعنی اگر ہللا چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کرکے دکھا سکتا  ۴۔ ۴۰

بھی اگر وہ ایمان نہ الئے تو پھر ہللا کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو فوراً  ہے۔ لیکن اس کے بعد

اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لئے اس کی وہ ہالک کر دیتا ہے۔ اس لئے اس بات کا علم صرف 

خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دیتا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اور اس طرح اس 

کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو دکھائے گئے تو انہیں، بات کا علم بھی صرف اسی 

تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ ' کتنی مہلت دی جائے گی، اسی لئے آگے فرمایا، 

 انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ۔

 
ْتھُْم ِاَذا لَ  اَۗء َمس َّ ْنْۢ بَْعِد َْضَّ ًة ٰمِ ٌُ َمْكًرا  ۭ ِانَّ ُرُسلَنَا يَْكُتُبْوَن َما تَْمُكُرْوَن      َوِاَذآ َاَذْقــنَا النَّاَس َرْْحَ ُ َاْْسَ ََّيِتنَا  ۭ قُِل اّلٰله ٓ اه ْكٌر ِِفْ  10ھُْم مَّ

اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ 

آپ ( ۴)میں چالیں چلنے لگتے ہیں تو وہ تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے ( ۱)چکھا دیتے ہیں 

بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب ( ۲)کہہ دیجئے کہ ہللا چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے 

 چالوں کو لکھ رہے ہیں۔

مصیبت کے بعد نعمت کا مطلب ہے۔ تنگی، قحط سالی اور آالم و مصائب کے بعد، رزق  ۱۔۴۱

 کی فروانی، اسباب معیشت کی ارزانی وغیرہ۔

اس کا مطلب ہے کہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر ہللا کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ  ۴۔۴۱

عنی ان کی وہ بری تدبیر ہے جو ہللا کی نعمتوں کے کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ی

 مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔

رتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ان یعنی ہللا کی تدبیر ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار ک ۲۔۴۱

کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے، فوراً بھی اور اس کی 

کا تقاضا کرنے والی ہو تو بعد میں بھی۔ مکر، عربی زبان میں خفیہ تدبیر اور  حکمت تاخیر

 کی عقوبت اور حکمت عملی کو کہتے ہیں، جو اچھی بھی ہوسکتی ہے اور بری بھی۔ یہاں ہللا

 گرفت مکر سے تعبیر ہے۔

 
ْم ِبرِيٍْح َطيِٰ  ُُكْ ِِف الََْبِٰ َوالَْبْحِر ۭ َحِٰته ِاَذا ُكْنَُتْ ِِف الُْفِْلِ ۚ َوَجَريَْن ِّبِ ُ ْي يَُسْٰيِ ِ َجاَۗءُھُم الَْمْوُج ِمْن ُكِٰ َمَكَ ُھَو اَّلَّ فَرُِحْوا ِّبَا َجاَۗءَْتَا ِريٌْح عَاِصٌف وَّ َظنُّْوٓا َبٍة وَّ ٍن وَّ

ِذٖه لَنَُكْونَنَّ مِ  ْيـَتنَا ِمْن هه ْن َاَْنَ
ِٕ
ْيَن   لَى َ ُمْخِلِصْْيَ ََلُ اٰلِ ْم    َدَعُوا اّلٰله َّھُْم ُاِحْيطَ ِّبِ ِكرِْيَن      َان  11َن الٰشه

یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ( ۱)وہ ہللا ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چالتا ہے 

و اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے ہ

خوش ہوتے ہیں ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی 

سب خالص اعتقاد کرکے ( اس وقت( )۴)آگھرے ( برے)چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ 

کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں ( ۲)یں ہللا ہی کو پکارتے ہ

 گے۔

' خشکی میں ' رنے کی توفیق دیتا ہے یسیرکم وہ تمہیں چالتا یا چلنے پھرنے اور سیر ک ۱۔۴۴

یعنی اس نے تمہیں قدم عطا کئے جن سے تم چلتے ہو، سواریاں مہیا کیں، جن پر سوار ہو کر 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 452 

یعنی ہللا نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی ' اور سمندر میں ' ہو دور دراز کے سفر کرتے 

 عقل اور سمجھ دی، تم نے وہ بنائیں اور ان کے ذریعے سے سمندر کا سفر کرتے ہو۔ 

جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کر لیتا ہے اور وہ دشمن کے  ۴۔۴۴

سخت ہواؤں کے تھپیڑوں اور تالطم خیز موجوں رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جب 

 میں گھر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔

ہللا کی مالوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حاالت میں کرتے ہیں۔ یعنی پھر وہ دعا میں غیر  ۲۔۴۴

رات عام حاالت میں تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی ہللا کے بندے ہیں، انہیں بھی ہللا نے اختیا

سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم ہللا کا قرب تالش کرتے ہیں۔ لیکن جب اس 

طرح شدائد میں گھر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلسفے بھول جاتے ہیں اور صرف ہللا یاد 

رہ جاتا ہے اور پھر صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان 

ں ہللا واحد کی طرف رجوع کا جذبہ ودیعت کیا گیا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کی فطرت می

کر اس جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت عود 

کر آتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ توحید، فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے، جس سے 

یں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف جو سراسر انسان کو انحراف نہ

گمراہی ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین، جب اس طرح مصائب میں گھر جاتے تو 

وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے بجائے، صرف ایک ہللا کو پکارتے تھے چنانچہ حضرت 

ا ہے کہ جب مکہ فتح کیا تو یہ وہاں سے عکرمہ بن ابی جہل رضی ہللا عنہ کے بارے میں آت

فرار ہوگئے۔ باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی طوفانی ہواؤں کی 

زد میں آگئی۔ جس پر مالح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج ہللا واحد سے دعا کرو، 

حضرت عکرمہ رضی ہللا  تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے واال نہیں ہے۔

عنہ کہتے ہیں، میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے واال صرف ایک ہللا ہے تو خشکی میں 

بھی یقینا نجات دینے واال وہی ہے۔ اور یہی بات محمد کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں فیصلہ کر لیا اگر 

لوں گا۔ چنانچہ یہ نبی صلی یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسالم قبول کر

امت محمدیہ کے ! ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوگئے، لیکن افسوس

عوام اس طرح شرک میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شدائد و آالم میں بھی وہ ہللا کی طرف رجوع 

لیے کرنے کے بجائے فوت شدہ بزرگوں کو ہی مشکل کشا سمجھتے اور انہی کو مدد کے 

 پکارتے ہیں۔

 
 ٓ ََّما بَْغُيُُكْ عَٰله ُّھَا النَّاُس ِان ي َ ٓ ىھُْم ِاَذا ُھْم يَْبُغْوَن ِِف اَْلَْرِض ِبغَْْيِ الَْحٰقِ  ۭ َّيه آ َاَْنه ئُُُكْ ِبَما ُكْنَُتْ تَ فَلَمَّ ِٰ نَْيا  ۡ ُُثَّ ِالَْينَا َمْرِجُعُُكْ فَنُنَب وِة الُّ ٌَ الَْحيه تَا ْعَملُْوَن      َانُْفِسُُكْ    مَّ

11 

( ۱)پھر جب ہللا تعاٰلی ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں 

( چند)دنیاوی زندگی کے ( ۴)یہ تمہاری سرکشی تمہارے لئے وبال ہونے والی ہے ! اے لوگو

 و بتال دیں گے۔فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم ک

میں بھی گزرا،  ۱۴یہ انسان کی ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیت  ۱۔۴۲

 دد مقامات پر ہللا نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔اور قرآن میں اور بھی متع

ہللا تعاٰلی نے فرمایا، تم یہ ناشکری اور سرکشی کرلو، چار روزہ متاع زندگی سے فائدہ  ۴۔۴۲

اآلخر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر تمہیں، جو کچھ تم کرتے رہے ہو گے، بتالئیں اٹھا کر ب

 ں گے۔گے یعنی ان پر سزا دی
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ُكُ  ا ََّيْ َماِۗء فَاْختَلَطَ ِبٖه نََباُت اَْلَْرِض ِممَّ ُه ِمَن السَّ ٍۗء َاْنَزلْنه نَْيا مََكَ وِة الُّ ََّما َمثَُل الَْحيه َّنَْت َوَظنَّ َاْهلُهَآ جه ۭۭ    النَّاُس َواَْلَنَْعامُ ِان ِاَذآ َاَخَذِت اَْلَْرُض ُزْخُرفَهَا َوازَّي

َّْم تَْغَن ِِبَْلَ  ھَا َحِصْيًدا ََكَْن ل َّھُْم قهِدُرْوَن عَلَْْيَآ    َاتهىھَآ َاْمُرََن لَْيًَل َاْو َِنَاًرا فََجَعلْنه ََّتفَ َان يهِت ِلَقْوٍم ي ُل اَْله ِِلَ نَُفٰصِ  11كَُّرْوَن     ْمِس  ۭ َكذه

پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے 

زمین کی نباتات، جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، خوب گنجان ہو کر نکلی یہاں تک کہ 

جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہوگئی اور اس کے 

لکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہوچکے ہیں تو دن میں یا رات میں اس پر ما

کہ گویا کل ( ۲)آپڑا سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا ( عذاب)ہماری طرف سے کوئی حکم 

وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے 

 جو سوچتے ہیں۔

حصیدا فعیل بمعنی مفعول یعنی محصود دنیا کی زندگی اس طرح کھیتی سے تشبیہ دے کر ۱۔۴٤

یا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے اس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو واضح کیا گ

نشمونما پاتی اور سر سبز و شداب ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار 

 دیا جاتا ہے۔

 
 ُ ْستـَـِقْْيٍ     َواّلٰله اٍط مُّ ََّشاُۗء ِاٰله ِِصَ ِ  ۭ َوَُّيِْدْي َمْن ي َله  11 يَْدُعْوٓا ِاٰله َداِر السَّ

اور ہللا تعاٰلی سالمتی کے گھر کی طرف تم کو بالتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر 

 چلنے کی توفیق دیتا ہے۔

 
ّنه َوِزََّيَدةٌ  ْيَن َاْحَسـُنوا الُْحس ْ ِ ْوَن       ِۭلَّلَّ ِِلُ ُب الَْجنَِّة  ۚ ُھْم ِفْْيَا خه َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ ٌ  ۭ ُاوله ََل ِذةَّ  11 َوََل يَْرَهُق ُوُجْوَهھُْم قَََتٌ وَّ

اور ان کے ( ۱)جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی 

نے والے ہیں اور اس میں چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہ

 ہمیشہ رہیں گے۔

اس زیادہ کے کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں لیکن حدیث میں اس کی تفسیر دیدار باری  ۱۔۴٦

تعاٰلی سے کی گئی ہے جس سے اہل جنت کو جنت کی نعمتیں دینے کے بعد، مشرف کیا جائے 

 (صحیح مسلم)گا 

 
ِت َجَزاۗءُ  اه يِٰ ُبوا الس َّ ْيَن َكس َ ِ ََّمآ ُاْغِشيَْت ُوُجْوُهھُ َواَّلَّ ِ ِمْن عَاُِصٍ ۚ ََكَن َن اّلٰله ٌ  ۭ َما لَھُْم ِمٰ ئَةٍۢ ِبِمثِْلهَا    َوتَْرَهُقھُْم ِذةَّ ُب َسـيِٰ َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ َّْيِل ُمْظِلًما  ۭ ُاوله َن ال ْم ِقَطًعا ٰمِ

ْوَن      ِِلُ  11النَّاِر ۚ ُھْم ِفْْيَا خه

اور ان کی ذلت ( ۱)ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی  اور جن لوگوں نے بد کام کئے

گویا ان کے چہروں پر اندھیری ( ۴)چھائے گی، ان کو ہللا تعاٰلی سے کوئی نہ بچا سکے گا 

یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور وہ ( ۲)رات کے پرت کے پرت لپیٹ دیئے گئے ہیں 

 اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اہل جنت کا تذکرہ تھا، اس میں بتالیا گیا تھا کہ انہیں ان کے نیک اعمال گزشتہ آیت میں  ۱۔۴۷

سے نوازے جائیں گے۔ اس آیت میں بتالیا  کی جزا کئی کئی گنا ملے گی اور پھر مذید دیدار اٰلہی

جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا َسیِّئَاِت سے مراد کفر اور شرک اور دیگر 

 ۔معاصی ہیں

جس طرح اہل ایمان کو بچانے واال ہللا تعاٰلی ہوگا اس طرح انہیں اس روز اپنے فضل  ۴۔۴۷

 تعاٰلی اپنے مخصوص بندوں کو شفاعت کی اجازت خاص سے نوازے گا عالوہ ان کے لئے ہللا

 بھی دے گا، جن کی شفاعت بھی وہ قبول فرمائے گا۔ 
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ہونگے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کے یہ مبالغہ ہے کہ ان کے چہرے اتنے سخت سیاہ  ۲۔۴۷

اور سورة عبس  ۱۰٦ہونگے جس طرح سورة ال عمران، آیت  چہرے ترو تازہ اور روشن

 اور سورہ قیامت میں ہے۔ ٤۱۔۲۲

 
َّلْنَا ََكُۗؤُُكْ ۚفََزي ُكْوا َمََكنَُُكْ َانَُْتْ َوُْشَ ْيَن َاْْشَ ِ ْيًعا ُُثَّ نَُقْوُل ِلَّلَّ ُھْم ََجِ ُّشُ ََن تَْعُبُدْوَن       َويَْوَم ََنْ ا ُكْنَُتْ ِاَّيَّ ََكُۗؤُھْم مَّ  11بَيْنَھُْم َوقَاَل ُْشَ

پھر مشرکین سے کہیں ( ۱)اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے 

پھر ہم ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے ( ۴)گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو 

 وہ شرکا کہیں گے کہ کیا تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔؟اور ان کے ( ۲)

َجَمْیًعا سے مراد، ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمین انسان اور جنات ہیں، سب کو ہللا  ۱۔۴۲

َحَشْرٰنھُْم فَلَْم نَُغاِدْر ِمْنھُْم اََحًدا ۘ  )  تعاٰلی جمع فرمائے گا جس طرح کہ دوسرے مقام پر فرمایا  ( وَّ

 ہم ان سب کو اکھٹا کریں گے، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ ( 27:ف۔ الکہ34

گا یعنی اہل ایمان اور اہل کفر  ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دوسری طرف کر دیا جائے ۴۔۴۲

َواْمتَاُزوا اْلیَْوَم اَیُّھَا )و شرک کو الگ الگ ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا جائے گا جیسے فرمایا 

ابن )یعنی دو گروہوں میں ' اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے ( 58:۔یس18( ْونَ اْلُمْجِرمُ 

 ( کثیر

یعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا وہ ختم کر دیا جائے گا اور  ۲۔۴۲

ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ان کے معبود اس بات کا ہی انکار کریں گے کہ یہ 

عبادت کرتے تھے، ان کو مدد کے لئے پکارتے تھے، ان کے نام کی نذر نیاز دیتے لوگ ان کی 

 تھے۔

 
ِفِلْْيَ        ا بَْينَنَا َوبَيْنَُُكْ ِاْن ُكنَّا َعْن ِعَباَدتُُِكْ لَغه ِ َشهِْيدًۢ ى ِِبّلٰله  11فََكفه

کی خبر بھی  سو ہمارے تمہارے درمیان ہللا کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت

 ۔(۱)نہ تھی 

یہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، تم کیا کچھ کرتے تھے اور ہم جھوٹ  ۱۔۴٢

تو ہمارے درمیان ہللا تعاٰلی گواہ ہے اور وہ کافی ہے، اس کی گواہی کے بعد کسی  بول رہے ہوں

ہ مشرکین جن کو مدد اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، یہ آیت اس بات پر صحیح ہے ک

کے لئے پکارتے تھے، بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے 

کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت 

نوح علیہ السالم کی قوم کے طرز عمل سے ثابت ہے جس کی تصریح صحیح بخاری میں 

وسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد، انسان کتنا بھی نیک ہو، حتٰی کہ نبی و موجود ہے۔ د

رسول ہو۔ اسے دنیا کے حاالت کا علم نہیں ہوتا، اس کے ماننے والے اور عقیدت مند اسے مدد 

کے لئے پکارتے ہیں اس کے نام کی نذر نیاز دیتے ہیں، اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انتظام 

ن وہ بےخبر ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت والے دن کرتے ہیں، لیک

 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ٢،٦کریں گے۔ یہی بات سورة احقاف آیت 

 
ا ََكنُوْ  ِ َمْولهىھُُم الَْحٰقِ َوَضلَّ َعْنھُْم مَّ ْوٓا ِاَٰل اّلٰله آ َاْسلََفْت َوُردُّ ْوَن      ُهنَاِِلَ تَْبلُْوا ُكُّ نَْفٍس مَّ    11ا يَْفََتُ

اور یہ لوگ ہللا کی ( ۱)اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کئے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا 

طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب 

 ۔(۴)ان سے غائب ہوجائیں گے 

 یعنی جان لے گا یا مزہ چکھ لے گا۔ ۱۔۲۰
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وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مشکل کشائی پر ' مشکل کشا ' یعنی کوئی معبود اور  ۴۔۲۰

 ہوگا۔قادر نہیں 

 
رُِج الْـَحيَّ مِ  ْ ْمَع َواَْلَبَْصاَر َوَمْن ُيُّ َّْمِِلُ السَّ ْن ي َماِۗء َواَْلَْرِض َامَّ َن السَّ ِت َوُُيْرُِج الَْميِٰ قُْل َمْن يَّْرُزقُُُكْ ِمٰ َيُقْولُْوَن َن الَْميِٰ ُِٰر اَْلَْمَر  ۭ فَس َ َُّدب َت ِمَن الَْحٰيِ َوَمْن ي

ُ  ۚ فَُقْل َافَََل تَتَُّقْوَن         10اّلٰله

آپ کہئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وہ کون ہے جو 

کو مردہ سے نکالتا ہے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ 

اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ 

 تو ان سے کہیئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔( ۱)' ہللا ' یہی کہیں گے کہ 

واضح ہے کہ مشرکین ہللا تعاٰلی کی مالکیت، خالقیت، ربویت اور اس  اس آیت سے بھی ۱۔۲۱

 دبرکے م

االمور ہونے کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں 

کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لئے ہللا تعاٰلی انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ آج کل کے مدعیان 

 ایمان بھی اسی توحید الوہیت کے منکر ہیں۔

 
ُ َربُُُّكُ الَْحقُّ  ۚ فَ  ِلُُكُ اّلٰله فُْوَن      فَذه لهُل ښ فََاّٰنه تُّْصَ  11َماَذا بَْعَد الَْحٰقِ ِاَلَّ الضَّ

سو یہ ہے ہللا تعاٰلی جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، 

 ۔(۱)پھر کہاں پھرے جاتے ہو 

تراف ہے کہ تو یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود اع( معبود)یعنی رب اور ہللا  ۱۔۲۴

ہرچیز کا خالق و مالک اور مدبر وہی ہے، پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود 

بنائے پھرتے ہو، وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم 

 کہاں پھرے جاتے ہو؟

 
ْيَن فََسُقْوٓا  ِ َِٰك عََٰل اَّلَّ َمُت َرب ِِلَ َحقَّْت َُكِ َّھُْم ََل يُْؤِمنُْوَن      َكذه  11َان

اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ ایمان نہ الئیں گے، تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو 

 ۔(۱)چکی ہے 

یعنی جس طرح مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے  ۱۔۲۲

ثابت ہوگئی کہ ایمان والے نہیں ہیں،  چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔ اسی طرح تیرے رب کی بات

 کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں تو ہدایت

اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر اس طرح 

لیکن عذاب کی بات ( 73:۔ الزمر18( َعلَي اْلٰكفِِرْینَ َوٰلِكْن َحقَّْت َكلَِمةُ اْلَعَذاِب )بیان فرمایا گیا ہے 

 کافروں پر ثابت ہوگئی۔

 
ُ يَْبَدُؤا الَْخلَْق ُُثَّ يُِعْيدُ  َّْبَدُؤا الَْخلَْق ُُثَّ يُِعْيُدٗه  ۭ قُِل اّلٰله ْن ي ُُكْ مَّ

ِٕ
ََكۗى  11ٗه فََاّٰنه تُْؤفَُكْوَن      قُْل َهْل ِمْن ُْشَ

شرکاء میں کوئی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے، پھر دوبارہ بھی پیدا آپ یوں کہیے کہ تمہارے 

کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہللا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ تم کہاں 

 (۱)پھرے جاتے ہو؟ 

مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لئے ان سے پوچھا جا رہا ہے  ۱۔۲٤

جنہیں تم ہللا کا شریک گردانتے ہو، کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے؟  کہ بتالؤ

ں؟ نہیں یقینا نہیں پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے واال ہللا ہی ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہی
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اں پھرے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا۔ تو پھر ہدایت کا راستہ چھوڑ کر، کہ

 جا رہے ہو؟

 
ِْدْيٓ ِاَٰل  ُ َُّيِْدْي ِللَْحٰقِ ۭ َافََمْن ُّيَّ ِْدْيٓ ِاَٰل الَْحٰقِ  ۭ قُِل اّلٰله ْن ُّيَّ ُُكْ مَّ

ِٕ
ََكۗى ى ۚ فََما لَُُكْ  ۣ َكْيَف  قُْل َهْل ِمْن ُْشَ ْده ٓ َاْن ُّيُّ ْيٓ ِاَلَّ ٰدِ ْن َلَّ َُّيِ ََّبَع َامَّ ُّت الَْحٰقِ َاَحقُّ َاْن ي

ُْكُ   11ْوَن      ََتْ

آپ کہئے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہللا 

تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے الئق ( ۱)ہی حق کا راستہ بتاتا ہے 

و کیا ہوگیا ہے کہ تم پس تم ک( ۴)ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے 

 ۔(۲)کیسے فیصلے کرتے ہو 

ہدایت کی  یعنی بھٹکے ہوئے مسافرین راہ کو راستہ بتانے واال اور دلوں کو گمراہی سے ۱۔۲٢

طرف پھیرنے واال بھی ہللا تعاٰلی ہی ہے۔ ان کے شرکاء میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر 

 سکے۔

جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف یعنی پیروی کے الئق کون ہے؟ وہ شخص  ۴۔۲٢

رہنمائی کرتا ہے؟ یا وہ جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہیں 

 سکتا، جب تک دوسرے لوگ اسے راستے پر نہ ڈالدیں یا ہاتھ پکڑ کر لے نہ جائیں؟

ر کی مخلوق کو براب یعنی تمہاری عقلوں کو کیا ہوگیا ہے؟ تم کس طرح ہللا کو اور اس ۲۔۲٢

ٹھہرائے جا رہے ہو؟ ہللا کے ساتھ تم دوسروں کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو؟ جب کہ ان 

دالئل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ایک ہللا کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسمیں 

 صرف اسی کے لئے خاص مانی جائیں۔

 
ُھْم ِاَلَّ َظنًّ  َِّبُع اَْكََثُ َ عَِلْْيٌۢ ِبَما يَْفَعلُْوَن     َوَما يَت ا  ۭ ِانَّ اّلٰله ً نَّ ََل يُْغِنْ ِمَن الَْحٰقِ َشـْيـــــ   11ا  ۭ ِانَّ الظَّ

میں کچھ ( کی معرفت)اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں یقیناً گمان، حق 

 ۔(۴)و سب خبر ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً ہللا ک( ۱)بھی کام نہیں دے سکتا 

لیکن بات یہ ہے کہ لوگ محض اٹکل پچو باتوں پر چلنے والے ہیں حاالنکہ جانتے ہیں کہ  ۱۔۲٦

ں اوہام و خیاالت اور ظن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں ظن، یقین دالئل کے مقابلے می

 اور گمان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔

یعنی اس ہٹ دھرمی کی وہ سزا دے گا، کہ دالئل نہ رکھنے کے باوجود، یہ محض غلط  ۴۔۲٦

 پن کے پیچھے لگے رہے اور عقل فہم سے ذرا کام نہ لیا۔وہم اور دیوانہ 

 
ْي بَْْيَ يََديِْه وَ  ِ ِ َولهِكْن تَْصِديَْق اَّلَّ ي ِمْن ُدْوِن اّلٰله ُّْفََته ُن َاْن ي َذا الُْقْراه لَِمْْيَ     َوَما ََكَن هه ٰبِ الْعه ِب ََل َريَْب ِفْيِه ِمْن رَّ  ۣ 11تَْفِصْيَل اْلِكته

گھڑ لیا گیا ہو۔ بلکہ یہ تو ( اپنے ہی سے)کے بغیر ( کی وحی)اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہللا 

احکام )اور کتاب ( ۱)تصدیق کرنے واال ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں ( ان کتابوں کی)

کہ رب العالمین ( ۲)اس میں کوئی بات شک کی نہیں ( ۴)ی تفصیل بیان کرنے واال ک( ضروریہ

 ۔(٤)کی طرف سے ہے 

یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسی ذات کا نازل کردہ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ۱۔۲۷

 جس نے پچھلی کتابیں نازل فرمائیں تھیں۔

 یل بیان کرنے واال۔یعنی حالل و حرام اور جائز ناجائز کی تفص ۴۔۲۷

یں، اس کے بیان کردہ قصص و واقعات میں اور مستقبل میں پیش آنے اس کی تعلیمات م ۲۔۲۷

 والے واقعات کے بارے میں۔ 
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یہ سب باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو  ٤۔۲۷

 ماضی اور مستقبل کو جاننے واال ہے۔

 
ِدِقْْيَ  َاْم يـَـُقْولُْونَ  ِ ِاْن ُكْنَُتْ صه ْن ُدْوِن اّلٰله ثِِْلٖ َواْدُعْوا َمِن اْستَــَطْعَُتْ ِمٰ ىُه  ۭ قُْل فَْاتُْوا ِبُسْوَرٍة ٰمِ  11      افََْته

کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل 

 (۱) کو بال سکو، بال لو اگر تم سچے ہو ایک ہی سورت الؤ اور جن جن غیر ہللا

کا گھڑا ان تمام حقائق اور دالئل کے بعد بھی، اگر تمہارا دعٰوی یہ ہے کہ یہ قرآن محمد  ۱۔۲۲

ہوا ہے تو بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، تمہاری زبان بھی اسی طرح عربی ہے وہ تو ایک 

ے ادیبوں، فصحاوں کو اور اہل علم و اہل ہے، تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم دنیا بھر ک

قلم کو جمع کرلو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مثل بنا کر پیش کردو۔ 

قرآن مجید کا یہ چلینج آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہیں مال۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ 

الم اٰلہی ہے اور حضرت محمد صلی یہ قرآن۔ کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں، بلکہ فی الواقع ک

 ہللا علیہ وسلم پر اترا ہے۔

 
ْيَن ِمْن قَْبلِ  ِ َب اَّلَّ ِِلَ َكذَّ ِويُِْلٗ  ۭ َكذه ْم ًَتْ َِتِ ا ََّيْ ْيُطْوا ِبِعلِْمٖه َولَمَّ بُْوا ِبَما لَْم ُُيِ ِلِمْْيَ      بَْل َكذَّ  11هِْم فَانُْظْر َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة الٰظه

اور ہنوز ان ( ۱)یز کو جھٹال نے لگے جس کو اپنے احاطہ، علمی میں نہیں الئے بلکہ ایسی چ

جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹالیا ( ۴)کو اس کا ہی نتیجہ مال 

 (۲)تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا 

 یر، اسکو جھٹالنے پر تل گئے۔یعنی قرآن میں تدبر اور اس کے معنی پر غور کئے بغ ۱۔۲٢

یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کئے ہیں، اس کی پوری  ۴۔۲٢

حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی، اس کے بغیر جھٹالنا شروع کر دیا، یا دوسرا سچائی اور 

ھٹالیا حاالنکہ اگر وہ مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کما حقہ تدبر کئے بغیر ہی اس کو ج

صحیح معنوں میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے، جو اسکے کالم اٰلہی ہونے پر 

داللت کرتے ہیں تو یقینا اس کے فہم اور معانی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت میں 

و جانے کے تاویل کے معنی۔ قرآن کریم کے اسرار و معارف اور لطائف و معانی کے واضح ہ

 ہونگے۔

یہ ان کفار و مشرکین کو تنبیہ و سرزنش ہے، کہ تمہاری طرح پچھلی قوموں نے بھی  ۲۔۲٢

آیات اٰلہی کو جھٹالیا تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا؟ اگر تم اس کو جھٹالنے سے باز نہ آئے تو 

 تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔

 
ُّْؤِمُن  ْن ي َُّك َاعََْلُ ِِبلُْمْفِسِدْيَن      َوِمنْھُْم مَّ ْن َلَّ يُْؤِمُن ِبٖه  ۭ َوَرب    11ِبٖه َوِمنْھُْم مَّ

اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر 

 ۔(۱)ایمان نہ الئیں گے۔ اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے 

ہدایت سے نواز دیتا ہے اور  ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے؟ اسے وہ خوب جانتا ۱۔٤۰

گمراہی کا مستحق کون ہے اس کے لئے گمراہی کا راستہ چوپٹ کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے، 

اس کے کسی کام میں شک نہیں۔ جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چیز اس 

 کو عطا کر دیتا ہے۔

 
بُْوكَ    ا تَْعَملُوْ  َوِاْن َكذَّ مَّ ٌء ٰمِ ُل َوَاََن بَرِْيۗ آ َاُْعَ لُُُكْ  ۚ َانَُْتْ بَرِيْۗـــــُْٔوَن ِممَّ ِٰلْ َولَُُكْ َُعَ ْ َُعَ  10َن       فَُقْل ٰلِ
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اور اگر آپ کو جھٹالتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لئے میرا عمل اور تمہارے لئے 

 ۔(۱)ر میں تمہارے عمل سے بری ہوں تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو او

یعنی تمام تر سمجھانے اور دالئل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹالنے سے باز نہ  ۱۔٤۱

تو پھر آپ یہ کہہ دیں، مطلب یہ ہے کہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، سو وہ میں کر آئیں 

ل کا سب کو ہللا کی بارگاہ چکا ہوں، نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو اور نہ میں تمہارے عم

میں پیش ہونا ہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی باز پرس ہوگی۔ یہ وہی 

میں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السالم نے " قل یاایھا الکافروں ال اعبد ماتعبدون"بات ہے جو 

بیشک ہم تم سے اور " بکم انا برآء منکم ومما تعبدون من دون ہللا کفرنا"ان الفاظ میں کہی تھی 

جن جن کی تم الہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد سے 

 منکر ہیں۔

 
مَّ َولَْو ََكنُْوا ََل يَْعِقلُْوَن       َتِمُعْوَن ِالَْيَك َۭافََانَْت تُْسِمُع الصُّ َّس ْ ْن ي  11َوِمنْھُْم مَّ

و آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں اور ان میں بعض ایسے ہیں ج

 (۱)گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو 

ن سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد طلب ہدایت نہیں، اس لئے یعنی ظاہری طور پر وہ قرآ ۱۔٤۴

انہیں، اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 

بہرا غیر عاقل بھی ہو، کیونکہ عقلمند بہرہ پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا  بالخصوص جب

 ہے۔ لیکن ان کی مثال تو غیر عاقل بہرے کی طرح ہے بالکل ہی بےبہرہ رہتا ہے۔

 
ْوَن       َّْنُظُر ِالَْيَك  ۭ َافََانَْت ََتِْدي الُْعْمَي َولَْو ََكنُْوا ََل يُْبِّصُ ْن ي  11َوِمنْھُْم مَّ

اور ان میں بعض ایسے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھالنا چاہتے 

 (۱)ہیں گو ان کو بصیرت نہ ہو 

اسی طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور  ۱۔٤۲

اندھے کو نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے اس لئے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس طرح ایک 

بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو۔ لیکن ان کی مثال ایسے 

ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو مقصد ان باتوں سے نبی کی 

تسلی ہے۔ جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض عالج کروانے میں 

یدہ نہیں اور میری ہدایت اور عالج کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے سنج

 اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتا۔

 
لهِكنَّ النَّاَس َانُْفَسھُْم يَْظِلُمْوَن      ا وَّ ً َ ََل يَْظَِلُ النَّاَس َشْئَـــ   11ِانَّ اّلٰله

 لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم یہ یونہی بات ہے کہ ہللا

 ۔(۱)کرتے ہیں 

وں سے نوازا ہے۔ آنکھیں بھی دی ہیں، جن سے وہ یعنی ہللا تعاٰلی نے انہیں ساری صالحیت ۱۔٤٤

دیکھ سکتے ہیں، کان دیئے ہیں، جن سے سن سکتے ہیں، عقل و بصیرت دی ہے جن سے حق 

اور سچ کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی صالحیتوں کا اور باطل اور جھوٹ 

صحیح استعمال کرکے وہ حق راستہ نہیں اپناتے، تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے 

 ہیں ہللا تعاٰلی نے تو ان پر ظلم نہیں کیا ہے۔

 
َّْم يَلَْبثُْوٓا ِاَلَّ َساعًَة مِٰ  ُھْم ََكَْن ل ُّشُ ِ َوَما ََكنُْوا ُمهَْتِدْيَن  َويَْوَم َُيْ بُْوا ِبِلقَاِۗء اّلٰله ْيَن َكذَّ ِ َ اَّلَّ ِِ َاِر يََتَعاَرفُْوَن بَيْنَھُْم ۭ قَْد َخ  11    َن الِنَّ
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تو ان کو ایسا )جمع کرے گا ( اپنے حضور)اور ان کو وہ دن یاد دالیئے جس میں ہللا ان کو 

اور آپس ( ۱)ن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہونگے سارے د( دنیا میں)کہ گویا وہ ( محسوس ہوگا

۔ و اقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں (۴)میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں 

 نے ہللا کے پاس جانے کو جھٹالیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔

نیا کی یعنی محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور د ۱۔٤٢

زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ لم یلبثوا اال عشیۃ 

 او ضحھا۔

مختلف حالتیں ہونگی، جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک محشر میں  ۴۔٤٢

ے کہ آپس میں وقت یہ بھی ہوگا، جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بعض مواقع ایسے آئیں گ

ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام دھریں گے، اور بعض موقعوں پر ایسی دہشت طاری ہوگی کہ 

 آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پتہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔' 

 
ْي نَِعُدُھْم َاْو نََتَوفَّيَنََّك فَِالَْينَا مَ  ِ ا نُرِيَنََّك بَْعَض اَّلَّ ُ َشهِْيٌد عَٰله َما يَْفَعلُْوَن     َوِامَّ  11ْرِجُعھُْم ُُثَّ اّلٰله

ان )اور جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھال دیں یا 

ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر ہللا ان ( کے ظہور سے پہلے

 ۔(۱)کے سب افعال پر گواہ ہے 

اس آیت میں ہللا تعاٰلی فرما رہا ہے ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدہ کر رہے ہیں اگر  ۱۔٤٦

جاری رکھا تو ان پر بھی عذاب اٰلہی آسکتا ہے، جس طرح انہوں نے کفر و شرک پر اصرار 

پچھلی قوموں پر آیا، ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں تو یہ بھی ممکن ہے، 

س سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہونگی۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لئے گئے، ج

تب بھی کوئی بات نہیں، ان کافروں کو باآلخر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ان کے سارے اعمال و 

احوال کی ہمیں اطالع ہے، وہاں یہ ہمارے عذاب سے کس طرح بچ سکیں گے، قیامت کے 

کہ وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو  وقوع کا مقصد ہی یہ ہے

 ان کی نافرمانی کی سزا دی جائے۔

 
ُسْوٌل ۚ فَِاَذا َجاَۗء َرُسْولُھُْم قُِِضَ بَيْنَھُْم ِِبلِْقْسطِ َوُھْم ََل يُْظلَُمْوَن       ٍة رَّ ِٰ ُامَّ ُُ  11َوِل

وہ رسول آچکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف  اور ہر امت کے لئے ایک رسول ہے، سو جب ان کا

 کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔

اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر امت میں ہم رسول بھیجتے رہے۔ اور جب رسول اپنا ٤۷

فریضہ تبلیغ ادا کرچکتا تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے۔ یعنی پیغمبر 

وما کنا "ایمان النے والوں کو بچا لیتے اور دوسروں کو ہالک کر دیتے۔ کیونکہ  اور اس پر

اور ہماری عادت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب بھیج " معذبین حتی نبعث رسوال

اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ( فتح القدیر)دیا جاتا یا بغیر حجت تمام کیے، ان کا مواخذہ کرلیا جاتا۔ 

گیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے یعنی قیامت والے دن ہر امت جب ہللا کی بارگاہ بیان کیا 

میں پیش ہوگی، تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں 

گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اور یوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان 

لہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے انصاف کے ساتھ فیص

ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب "پہلے کیا جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا

صحیح مسلم۔ کتاب )اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ " سے آگے ہوں گے

 (تفسیر ابن کثیر( )لیوم الجمعہ الجمعہ، باب ھدایہ ھذہ االمۃ
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ِدِقْْيَ       َذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنَُتْ صه  11َويَُقْولُْوَن َمِته هه

 اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو۔

 
ةٍ  ِٰ ُامَّ ُُ ُ  ۭ ِل ََل نَْفًعا ِاَلَّ َما َشاَۗء اّلٰله ٓ َاْمِِلُ ِلنَْفِِسْ َْضًّا وَّ َتْقِدُمْوَن       قُْل َلَّ ََل يَس ْ َتْاِخُرْوَن َساعًَة وَّ  11َاَجٌل ِۭاَذا َجاَۗء َاَجلُھُْم فَََل يَس ْ

آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لئے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی 

ن وقت نہیں مگر جتنا ہللا کو منظور ہو، ہر امت کے لئے ایک معین وقت ہے جب ان کا وہ معی

 ۔(۱)آپہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ اگے سرک سکتے ہیں 

ہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لئے بھی یہ مشرکین کے عذاب اٰلہی مانگنے پر ک ۱۔٤٢

نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ چہ جائیکہ کہ میں کسی دوسرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں، 

ا اختیار ہللا کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان ہاں سار

پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عالوہ ازیں ہللا نے ہر امت کے لئے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس 

وقت تک مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آجاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں 

 ک سکتے ہیں۔نہ آگے سر

یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب افضل الخالئق سید الرسل حضرت محمد صلی ہللا علیہ : تنبیہ 

وسلم تک کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون سی 

 ہستی ایسی ہوسکتی ہے جو کسی کی حاجت برآری اور مشکل کشائی پر قادر ہو؟ اسی طرح

اور اغثنی یارسول " یا رسول ہللا مدد"خود ہللا کے پیغمبر سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا 

وغیرہ الفاظ سے استغاثہ واستعانت کرنا، کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی " ہللا

 اس آیت اور اس قسم کی دیگر واضح تعلیمات کے خالف ہے بلکہ یہ شرک کے ذیل میں آتا ہے۔

 
َتْعِجُل ِمنُْه الُْمْجرُِمْوَن       اَذا يَس ْ  11قُْل َاَرَءيَُْتْ ِاْن َاتهىُُكْ عََذابُٗه بََياًًت َاْو َِنَاًرا مَّ

آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتالؤ کہ اگر ہللا کا عذاب رات کو آپڑے یا دن کو تو عذاب میں کونسی 

 (۱)چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں 

یعنی عذاب تو ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے ہیں اور طبیعتیں  ۱۔٢۰

 انکار کرتی ہیں، پھر یہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں اور اس کو جلدی طلب کرتے ہیں۔

 
َتْعِجلُوْ  ۗلْــ هَن َوقَْد ُكْنَُتْ ِبٖه تَس ْ َمنَُْتْ ِبٖه ۭ اه  10َن      َاُُثَّ ِاَذا َما َوقََع اه

حاالنکہ تم جلدی مچایا کرتے ( ۱! )کیا پھر جب وہ آہی پڑے گا اس پر ایمان الؤ گے۔ ہاں اب مانا

 تھے۔

 اب آنے کے بعد ماننے کا کیا فائدہ؟لیکن عذ ۱۔٢۱

 
َزْوَن ِاَلَّ ِبَما ُكْنَُتْ  ْيَن َظلَُمْوا ُذْوقُْوا عََذاَب الُْخِْلِ ۚ َهْل ُّتْ ِ ُبْوَن       ُُثَّ ِقْيَل ِلَّلَّ  11تَْكس ِ

پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ تم کو تو تمہارے کئے کا ہی بدلہ مال 

 ہے۔

 
َّٗه لََحق  ې َوَمآ َانَُْتْ ِبُمْعِجزِْيَن      ٓ ِان ْ ِْْۢبـــُٔـْونََك َاَحق  ُھَو  ڼ قُْل ِاْي َوَرِٰبِ َتن    11َويَس ْ

آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے ( ۱)ے ہیں کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ اور وہ آپ سے دریافت کرت

 میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح ہللا کو عاجز نہیں کر سکتے۔
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یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی  ۱۔٢۲

ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو ! ، اے پیغمبراٹھا ایک برحق ہے اور ہللا تعاٰلی نے فرمایا

اس لئے یقینا یہ  کر مٹی میں مل جانا، ہللا تعاٰلی کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا۔

ہو کر رہے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی نظیر قرآن میں مذید صرف دو آیتیں ہیں 

غمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ قسم کھا کر قیامت کے وقوع کا کہ جن میں ہللا تعاٰلی نے اپنے پی

 ۔۷اور دوسرا سورہ تغابن آیت۔  ۱۲اعالن کریں۔ ایک سورہ سبا، آیت 

 
ا َرَاُوا الَْعذَ  وا النََّداَمَة لَمَّ ِٰ نَْفٍس َظلََمْت َما ِِف اَْلَْرِض ََلفــْـَتَدْت ِبٖه  ۭ َوَاَْسُّ ُُ  11بَيْنَھُْم ِِبلِْقْسطِ َوُھْم ََل يُْظلَُمْوَن      اَب  ۚ َوقُِِضَ َولَْو َانَّ ِل

کیا ہے، کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب ( شرک)اور اگر ہر جان، جس نے ظلم 

اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو ( ۱)بھی اس کو دے کر اپنی جان بچا نے لگے 

 ساتھ ہوگا۔ اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ پوشیدہ رکھیں گے۔ اور ان کا فیصلہ انصاف کے

یعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لئے آمادہ  ۱۔٢٤

وگا۔ لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا؟ مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی ہ

 صورت نہیں ہوگی۔

 
ِت َواَْلَ  وه مه ِ َما ِِف السَّ ُھْم ََل يَْعلَُمْوَن     َاََلٓ ِانَّ ّلِلٰه لهِكنَّ اَْكََثَ ِ َحق  وَّ  11ْرِض ۭ َاََلٓ ِانَّ َوْعَد اّلٰله

یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب ہللا ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ 

 ہللا تعاٰلی کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن بہت سے آدمی علم نہیں رکھتے۔

 
 11يُِمْيُت َوِالَْيِه تُْرَجُعْوَن      ُھَو يُـْحٖي وَ 

 ۔(۲)وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس الئے جاؤ گے۔ 

ان آیات میں آسمان اور زمین کے درمیان ہرچیز ہللا تعاٰلی کی ملکیت نامہ، وعدہ اٰلہی کے  ۲۔٢٦

اختیار کی مالک ہے، اس کی گرفت  برحق، زندگی اور موت پر اس کا اختیار ہے، جو ذات اتنے

نے حساب کتاب کے لئے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے۔ سے بچ کر کوئی کہاں جاسکتا ہے۔ اور اس 

اسے کون ٹال سکتا ہے؟ یقینا ہللا کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک و بد 

 کو اس کے عملوں کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔

 
ُّھَ ي َ ٓ ٌة ِلٰلُْمْؤمِ َّيه َرْْحَ ُدْوِر ڏ َوُهًدى وَّ ُُِٰكْ َوِشَفاٌۗء ِلَٰما ِِف الصُّ ب ْن رَّ ْوِعَظٌة ٰمِ  11ِنْْيَ     ا النَّاُس قَْد َجاَۗءتُُْكْ مَّ

تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے ! اے لوگوں

اور رہنمائی کرنے والی ہے اور ( ۴)ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لئے شفا ( ۱)

 ۔(۲)رحمت ہے ایمان والوں کے لئے 

عنی و مطالب پر غور کرے، اس یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے م ۱۔٢۷

کے لئے قرآن نصیحت ہے قرآن کریم ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے واعظ و نصیحت 

ہے جن سے ہللا تعاٰلی کی نافرمانی کی صورت میں دو  کرتا ہے اور ان کے نتائج سے آگاہ کرتا

چار ہونا پڑے گا اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہوسکتی 

 ہے۔

یعنی دلوں میں توحید و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا  ۴۔٢۷

 گندگی و پلیدی ہوتی ہے اسے صاف کرتا ہے۔ہوتے ہیں ان کا ازالہ اور کفر و نفاق کی جو 

یہ قرآن مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے ویسے تو یہ قرآن سارے جہان  ۲۔۷٢

والوں کے لئے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان 
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ار دیا گیا ہے۔ اس ہی ہوتے ہیں، اس لئے یہاں صرف انہی کے لئے اسے ہدایت و رحمت قر

میں بھی بیان  ٤٤اور سورہ الم سجدہ آیت  ۲۴مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت 

 (نیز ھدی للمتقین کا حاشیہ مالحظہ فرمائیں)کیا گیا ہے 

 
َمُعْونَ  ا ََيْ مَّ ِِلَ فَلَْيْفَرُحْوا  ۭ ُھَو َخْْيٌ ِمٰ ِتٖه فَِبذه ِ َوِبَرْْحَ  11     قُْل ِبَفْضِل اّلٰله

وہ اس ( ۱)آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو ہللا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے 

 سے بدرجہا بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔

خوشی، اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں  ۱۔٢۲

ہ قرآن ہللا کا خاص فضل اور اس کی رحمت محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ ی

یت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کفی

ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں کا چراغاں 

جیسا کہ آج کل اہل بدعت اس آیت  کا اور اس قسم کے غلط کام اور اسراف بےجا کا اہتمام کرو۔

 اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں۔"جشن عید میالد"سے 

 
ُ اَ  ّلٰۗله َحلهًَل  ۭ قُْل اه نُْه َحَراًما وَّ ْزٍق فََجــَعلَُْتْ ِمٰ ْن ٰرِ ُ لَُُكْ ِمٰ آ َانَْزَل اّلٰله ِ تَْفََتُ قُْل َاَرَءيَُْتْ مَّ  11ْوَن       ِذَن لَُُكْ َاْم عََٰل اّلٰله

آپ کہیے یہ تو بتاؤ کہ ہللا نے تمہارے لئے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ 

۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو ہللا نے حکم دیا تھا یا ہللا پر (۱)حرام اور کچھ حالل قرار دے لیا 

 بہتان ہی کرتے ہو۔

مشرکین اپنے بتوں کے ناموں پر اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا جو  ۱۔٢٢

 چھوڑ کر کیا کرتے ہیں تھے، جس کی تفصیل سورہ انعام میں گزر چکی ہے۔

 
ْو فَْضٍل عََٰل النَّاِس  َ ََّلُ َمِة  ۭ ِانَّ اّلٰله ِ اْلَكِذَب يَْوَم الِْقيه ْوَن عََٰل اّلٰله يَْن يَْفََتُ ِ ُھْم ََل يَْشُكُروْ َوَما َظنُّ اَّلَّ    11َن     َولهِكنَّ اَْكََثَ

واقعی ( ۱)اور جو لوگ ہللا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے 

 ۔(۲)لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے ( ۴)لوگوں پر ہللا تعاٰلی کا بڑا ہی فضل ہے 

 یعنی قیامت والے دن ہللا تعاٰلی ان سے کیا معاملہ فرمائے گا۔ ۱۔٦۰

کا دنیا میں فوراً مواخذا نہیں کرتا، بلکہ اس کے لئے ایک دن مقرر کر کہ وہ انسانوں  ۴۔٦۰

مومن و کافر، سب کو دیتا ہے۔ یا یہ  رکھا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بال تفریق

چیزیں انسانوں کے لئے مفید اور ضروری ہیں، انہیں حالل اور جائز قرار دیا ہے، انہیں حرام 

 نہیں کیا۔

نی ہللا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، یا اس کی حالل کردہ چیزوں کو حرام کر یع ۲۔٦۰

 ہیں۔ لیتے

 
ََل تَْعَملُْوَن ِمْن َُعٍَل ِاَلَّ ُكنَّا عَلَْيُُكْ ُشهُ   ٍن وَّ َما تَْتلُْوا ِمنُْه ِمْن قُْراه َ َوَما تَُكْوُن ِِفْ َشْاٍن وَّ ٍة ِِف ْوًدا ِاْذ تُِفْيُضْوَن ِفْيِه  ۭ َوَما ي ثَْقاِل َذرَّ َِٰك ِمْن ِمٰ ب ْعُزُب َعْن رَّ

ِبْْيٍ        ٍب مُّ ِِلَ َوََلٓ اَْكََبَ ِاَلَّ ِِفْ ِكته َماِۗء َوََلٓ َاْصغََر ِمْن ذه  10اَْلَْرِض َوََل ِِف السَّ

اور آپ کسی حال میں ہوں آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو 

تی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ سب کی خبر رہ

برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی 

 (۱)چیز بڑی مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے 

مایا کہ وہ تمام اس آیت میں ہللا تعاٰلی نے نبی اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فر ۱۔٦۱

مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور لحاظہ اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظر ہے۔ زمین 
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چیز اس سے مخفی نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل  آسمان کی کوئی بڑی چھوٹی

اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، جنہیں وہ جانتا ' میں گزر چکا ہے  ٢٢سورة انعام، آیت 

گلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس ے جنہے، اس

کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے 

وہ آسمان اور زمین میں موجود اشیاء کی حرکتوں کو ' ہے ( لکھی ہوئی)مگر کتاب مبین میں 

ان اور جنوں کی حرکات و اعمال سے کیوں کر بےخبر رہ سکتا ہے جو ہللا کی جانتا ہے تو انس

 عبادت کے مکلف اور مامور ہیں؟

 
َزنُْوَن      ْم َوََل ُھْم َُيْ ِ ََل َخْوٌف عَلَْْيِ  ښ11َاََلٓ ِانَّ َاْوِلَياَۗء اّلٰله

 ہیںیاد رکھو کے ہللا کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے 

نافرمانوں کے بعد ہللا تعاٰلی اپنے فرماں برداروں کا ذکر فرما رہا ہے اور وہ ہیں اولیاء ہللا۔ ۱۔٦۴

، جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اس اعتبار سے اولیاء ہللا کے اولیاء ولی کی جمع ہے

ب معنی ہوں گے، وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے ہللا کی اطاعت اور معاصی سے اجتنا

کر کے ہللا کا قرب حاصل کر لیا۔ اسی لیے اگلی آیت میں خود ہللا تعاٰلی نے بھی ان کی تعریف 

ان الفاظ سے بیان فرمائی، جو ایمان الئے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور ایمان وتقوی ہی 

ہے۔ لوگ ہللا کے قرب کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے، اس لغت سے ہر متقی مومن ہللا کا ولی 

والیت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں 

کے لیے جھوٹی سچی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا والیت سے 

چولی دامن کا ساتھ ہے نہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کسی سے کرامت 

ے تو ہللا کی مشیت ہے، اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن کسی ظاہر ہو جائ

متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہو یا نہ ہو، اس کی والیت میں کوئی شک نہیں۔ 

کا ماضی سے، مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ( حزن)خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم 

ری ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر زندگی خدا خوفی کے ساتھ گزا

نہیں ہوگا، جس طرح دوسروں کو ہوگا۔ بلکہ وہ اپنے ایمان وتقوی کی وجہ سے ہللا کی رحمت 

وفضل خاص کے امیدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح دنیا 

یں انہیں حاصل نہ ہوسکی ہوں گی، ان پر میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذت

انہیں کوئی حزن ومالل نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں 

انہیں نہ ملیں، اس پر وہ غم وحزن کا مظاہرہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب ہللا 

کدورت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل کی قضا وتقدیر ہے۔ جس سے ان ان کے دلوں میں کوئی 

 قضائے الہی پر مسرور و مطمئن رہتے ہیں۔

 
َمنُْوا َوََكنُْوا يَتَُّقْوَن       ْيَن اه ِ  ۭ 11اَّلَّ

 پرہیز رکھتے ہیں۔( برائیوں سے)یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان الئے اور 

 
ِخَرِة  ۭ  نَْيا َوِِف اَْله وِة الُّ ي ِِف الَْحيه ِِلَ ُھَو الَْفْوُز الَْعِظْْيُ         لَھُُم الْبُّْشه ِ ۭ ذه ِت اّلٰله مه  ۭ 11ََل تَْبِديَْل ِلَُكِ

اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے ہللا تعاٰلی کی باتوں ( ۱)ان کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی 

 میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

ہیں یا وہ خوشخبری ہے جو موت کے دنیا میں خوشخبری سے مراد، رؤیائے صادقہ ۱۔٦٤

 ت ہے۔فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن وحدیث سے ثاب
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ِمْيُع الَْعِلْْيُ        ْيًعا  ۭ ُھَو السَّ ِ ََجِ َة ّلِلٰه ُزنَْك قَْولُھُْم ۘ ِانَّ الِْعزَّ  11َوََل َُيْ

 لئے ہے وہ سنتا اور جانتا ہے۔آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں تمام تر غلبہ ہللا ہی کے 

 
ِ ُْشَ  يَْن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِ َِّبُع اَّلَّ ِت َوَمْن ِِف اَْلَْرِض  ۭ َوَما يَت وه مه ِ َمْن ِِف السَّ ُرُصْوَن      َاََلٓ ِانَّ ّلِلٰه نَّ َوِاْن ُھْم ِاَلَّ َُيْ َِّبُعْوَن ِاَلَّ الظَّ َّت  11ََكَۗء   ۭ ِاْن ي

نے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب ہللا ہی کے ہیں اور جو یا رکھو جت

لوگ ہللا کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں 

 ۔(۱)اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں 

لکہ محض ظن او یعنی ہللا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، ب ۱۔٦٦

تخمین اور رائے و قیاس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج اگر انسان اپنے قوائے عقل و فہم کو صحیح 

ئے تو یقینا اس پر واضح ہو سکتا ہے کہ ہللا کا کوئی شریک نہیں طریقے سے استعمال میں ال

پھر ہے جس طرح وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو 

 عبادت میں دوسرے کیوں کر اس کے شریک ہو سکتے ہیں۔

 
َّْس  َِٰقْوٍم ي ِِلَ ََلٰيهٍت ل ا  ۭ ِانَّ ِِفْ ذه َاَر ُمْبِّصً َّْيَل ِلتَْسُكنُْوا ِفْيِه َوالِنَّ ْي َجَعَل لَُُكُ ال ِ  11َمُعْوَن      ُھَو اَّلَّ

رو اور دن بھی اس طور بنایا وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام ک

 کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ، تحقیق اس میں دالئل ہیں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں۔

 
ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض  ۭ ِاْن ِعْندَ  وه مه نَٗه  ۭ ُھَو الَْغِنُّ  ۭ ََلٗ َما ِِف السَّ ْبحه ا س ُ ُ َوَلً َذ اّلٰله َ نٍۢ ِّبه قَالُوا اَّتَّ ْن ُسلْطه ِ َما ََل تَْعلَُمْوَن       ُُكْ ِمٰ  11َذا ۭ َاتَُقْولُْوَن عََٰل اّلٰله

اس کی ملکیت ( ۱)وہ تو کسی کا محتاج نہیں ! وہ کہتے ہیں کہ ہللا اوالد رکھتا ہے۔ سبحان ہللا

تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ( ۴)ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ 

 ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ نہیں۔ کیا ہللا کے ذمہ

سہارے  اور جو کسی کا محتاج نہ ہو، اسے اوالد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اوالد تو ۱۔٦۲

 کے لئے ہوتی ہے اور جب وہ سہارے کا محتاج نہیں تو پھر اسے اوالد کی کیا ضرورت؟

کی مملوک اور غالم ہوئی۔  جب آسمان اور زمین کی ہرچیز اسی کی ہے تو ہرچیز اسی ۴۔٦۲

پھر اسے اوالد کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اوالد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے، جسے کچھ مدد 

اور سہارے کی ضرورت ہو، عالوہ ازیں اوالد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے 

فنا ہی نہیں  جو اپنے بعد مملوکات کا وارث دیکھنا یا پسند کرتا ہے۔ اور ہللا تعاٰلی کی ذات کو تو

 تَفَطَّْرنَ ــتََكاُد السَّٰمٰوُت يَ )اس لئے ہللا کے لئے اوالد قرار دینا بڑا جرم ہے کہ ہللا تعاٰلی فرماتا ہے 

ا  ْحٰمِن َولًَدا   80ِمْنهُ َوتَْنَشقُّ ااْلَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل ھَٰدً اس ' ( 80:۔ مریم38(   83اَْن َدَعْوا لِلرَّ

ہتے ہیں رحٰمن کی اوالد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو بات سے کہ وہ ک

 جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔

 
ِ اْلَكِذَب ََل يُْفِلُحْوَن        ْوَن عََٰل اّلٰله يَْن يَْفََتُ ِ  11قُْل ِانَّ اَّلَّ

 گے۔وہ کامیاب نہ ہون( ۱)آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ ہللا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں 

کا اضافہ تاکید کے ' جھوٹ ' افترا کے معنی جھوٹی بات کہنے کے ہیں۔ اس کے بعد مذید  ۱۔٦٢

 لئے۔

ابی سے مراد آخرت کی کامیابی یعنی ہللا کے غضب اور اس اس سے واضح ہے کہ کامی ۴۔٦٢

کے عذاب سے بچ جانا محض دنیا کی عارضی خوش حالی، کامیابی نہیں۔ جیسا کہ بہت سے 

ں کی عارضی خوشحالی سے مغالطے کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے لوگ کافرو

یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کرلیں پھر ہمارے ہی پاس ان کو : "ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا
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یعنی یہ دنیا کا عیش، آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل اور تھوڑا سا ہے جو شمار میں " آنا ہے

انہیں عذاب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح  نہیں۔ اس کے بعد

سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں، مشرکوں اور ہللا کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی 

ترقیاں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ یہ قومیں کامیاب ہیں اور ہللا تعاٰلی ان سے خوش ہے۔ یہ 

کی جہد مسلسل کا ثمرہ ہیں جو اسباب ظاہر کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل  مادی کامیابیاں ان

ہوسکتی ہیں۔ جو اسباب کو بروئے کار التے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چاہے وہ 

مومن ہو یا کافر۔ عالوہ ازیں یہ عارضی کامیابیاں ہللا کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہوسکتی ہیں۔ 

 عض جگہ ہم پہے بھی کر چکے ہیں۔جس کی وضاحت اس سے قبل ب

 
ِديَْد ِبَما ََكنُْوا يَْكُفُرْوَن     نَْيا ُُثَّ ِالَْينَا َمْرِجُعھُْم ُُثَّ نُِذيُْقھُُم الَْعَذاَب الشَّ ٌٌ ِِف الُّ   11   َمتَا

یہ دنیا میں تھوڑا سی عیش ہے پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے 

 اب چکھائیں گے۔بدلے سخت عذ

 
َقاِمْي َوتَْذِكْْيِْي ِِبه  ْم نََبَا نُْوٍِ  ۘ ِاْذ قَاَل ِلَقْوِمٖه يهَقْوِم ِاْن ََكَن َكَُبَ عَلَْيُُكْ مَّ ََكَۗءُُكْ ُُثَّ ََل يَُكْن َاْمُرُُكْ عَ َواتُْل عَلَْْيِ ُعْوٓا َاْمَرُُكْ َوُْشَ ُْت فََاَْجِ ِ تََوُكَّ ِ فََعَٰل اّلٰله لَْيُُكْ يهِت اّلٰله

 10َُغًَّة ُُثَّ اْقُضْوٓا ِاَلَّ َوََل تُْنِظُرْوِن      

کا قصہ پڑھ کر سنائیے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا ( علیہ السالم)اور آپ ان کو نوح 

اگر تم کو میرا رہنا اور احکام اٰلہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو ! کہ اے میری قوم

پھر تمہاری تدبیر ( ۱)ہی بھروسہ ہے تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکا کے پختہ کر لو  میرا ہللا پر

 پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔( ۴)تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہے 

اگر وہ )ے ان کی مدد بھی حاصل کر لو یعنی جن کو تم نے ہللا کا شریک ٹھہرا رکھا ہ ۱۔۷۱

 گمان کے مطابق

 ( ہاری مدد کر سکتے ہیںتم

ُغمَّۃً کے دوسرے معنی ہیں، گول مول بات اور پوشیدگی۔ یعنی میرے خالف تمہاری تدبیر  ۴۔۷۱

 واضح اور غیر مشکوک ہونی چاہئے۔

 
ِ   َوُاِمْرُت َاْن اَُكْونَ  ْن َاْجٍر ۭ ِاْن َاْجرَِي ِاَلَّ عََٰل اّلٰله َّْيَُتْ فََما َسَالُْتُُكْ ِمٰ  11ِمَن الُْمْسِلِمْْيَ       فَِاْن تََول

میرا ( ۱)پھر بھی اگر تم اعراض ہی کئے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا 

معاوضہ تو صرف ہللا ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے 

 ۔(۴)رہوں 

بوت سے اس کا مقصد تو مال و کہ جس کی وجہ سے تم یہ تہمت لگا سکو کہ دعوائے ن ۱۔۷۴

 دولت کا اکٹھا کرنا ہے۔

حضرت نوح علیہ السالم کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسالم ہی  ۴۔۷۴

رہا گو شرائع مختلف اور مناہج متعدد رہے۔ جیسا کہ آیت لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، سے 

یِّئَِة فَُكبَّْت ۘ  َوَمْن َجا) ٢۱حظہ ہو سورة النمل واضح ہے۔ لیکن دین سب کا اسالم تھا۔ مال َء بِالسَّ

 ۘ  اِْذ قَاَل لَٗه َربُّٗهٓ اَْسلِْم ) ۱۲۱،۱۲۴سورہ بقرہ ( ھَْل تُْجَزْوَن ااِلَّ َما ُكْنتُْم تَْعَملُْوَن  ۘ  ُوُجْوھُھُْم فِي النَّاِر 

ى بِھَآ ۱۲۱قَاَل اَْسلَْمُت لَِربِّ اْلٰعلَِمْیَن   ْیَن ۘ  اِْبٰرٖھُم بَنِْیِه َویَْعقُْوُب   َوَوٰصٰ َ اْصطَٰفى لَُكُم الدِّ ٰیبَنِىَّ اِنَّ ہللٰاٰ

ْسلُِمْوَن   ِ فََعلَْیِه )۲٤سورہ یونس(  ۱۲۴فاََل تَُمْوتُنَّ ااِلَّ َواَْنتُْم مُّ َوقَاَل ُمْوٰسى ٰیقَْوِم اِْن ُكْنتُْم ٰاَمْنتُْم بِاہلٰلٰ

ا اِْن ُكْنتُْم مُّ  ا َجا)۱۴٦سورہ اعراف ( 42ْسلِِمْیَن   تََوكَّلُْوٓ ٓ اَْن ٰاَمنَّا بِٰاٰیِت َربِّنَا لَمَّ َءْتنَا  ۘ  َوَما تَْنقُِم ِمنَّآ ااِلَّ

ْرَح  )٤٤سورہ نمل( ۘ  ۱۴٦َربَّنَآ اَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا وَّ تََوفَّنَا ُمْسلِِمْیَن  ۘ   ا  ۘ  قِْیَل لَھَا اْدُخلِي الصَّ فَلَمَّ

َكَشفَْت َعْن َساقَْیھَا  َراَْتهُ حَ  ةً وَّ ْن قََواِرْیَر  ۘ  ِسبَْتهُ لُجَّ ٌد مِّ َمرَّ قَالَْت َربِّ اِنِّْى ظَلَْمُت  ڛقَاَل اِنَّٗه َصْرٌح مُّ
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ِ َربِّ اْلٰعلَِمْیَن    اْذُكُرْوا ٰیٓاَیُّھَا الَِّذْیَن ٰاَمنُوا ) ۱۱،٤٤سورہ مائدہ ( ۘ  22نَْفِسْي َواَْسلَْمُت َمَع ُسلَْیٰمَن ہلِلٰٰ

ا اِلَْیُكْم اَْیِدیَھُْم فََكفَّ اَْیِدیَھُْم َعْنُكْم  ِ َعلَْیُكْم اِْذ ھَمَّ قَْوٌم اَْن یَّْبُسطُْوٓ
َ  ۘ  نِْعَمَت ہللٰاٰ ِ فَْلیَتََوكَِّل  ۘ  َواتَّقُوا ہللٰاٰ َوَعلَي ہللٰاٰ

َّآ اَْنَزْلنَا التَّْوٰرىةَ فِْیھَا ھًُدى( ) 33اْلُمْؤِمنُْوَن    نُْوٌر  اِن یَْحُكُم بِھَا النَّبِیُّْوَن الَِّذْیَن اَْسلَُمْوا لِلَِّذْیَن ھَاُدْوا  ۘ  وَّ

ِ َوَكانُْوا َعلَْیِه ُشھََدا نِیُّْوَن َوااْلَْحبَاُر بَِما اْستُْحفِظُْوا ِمْن ِكٰتِب ہللٰاٰ بٰٰ فاََل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن  ۘ  َء  ۘ  َوالرَّ

ُ فَاُولٰ ۘ  َمنًا قَلِْیاًل  ـٰیتِْي ثَ َواَل تَْشتَُرْوا بِاٰ  سورہ انعام (22ٕىَِك ھُُم اْلٰكفُِرْوَن   ۘ  َوَمْن لَّْم یَْحُكْم بَِمآ اَْنَزَل ہللٰاٰ

ِ َربِّ اْلٰعلَِمْیَن  )۱٦۴،۱٦۲ َوبِٰذلَِك  ۘ  اَل َشِرْیَك لَٗه   ۘ  ۱٦۴قُْل اِنَّ َصاَلتِْي َونُُسِكْي َوَمْحیَاَي َوَمَماتِْي ہلِلٰٰ

ُل اْلُمْسلِِمْیَن  اُ   ۔( ۱٦۲ِمْرُت َواَنَا اَوَّ

 
يه  بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ ِ َف َوَاْغَرْقنَا اَّلَّ

ِٕ
ھُْم َخلهۗى َعٗه ِِف الُْفِْلِ َوَجَعلْنه ُه َوَمْن مَّ ْينه بُْوُه فَنَجَّ  11تِنَا  ۚ فَانُْظْر َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة الُْمْنَذِرْيَن      فََكذَّ

پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان ( ۱)و جھٹالتے رہے سو وہ لوگ ان ک

اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹالیا تھا ان کو غرق ( ۴)کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا 

 کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔

نے تمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود جھٹالنے کا راستہ نہیں  یعنی قوم نوح علیہ السالم ۱۔۷۲

ن النے والوں کو ایک کشتی چھوڑا چنانچہ ہللا تعاٰلی نے حضرت نوح علیہ السالم اور ان پر ایما

میں بٹھا کر بچا لیا اور باقی سب کو حٰتی کہ حضرت نوح علیہ السالم کے ایک بیٹے کو بھی 

 غرق کر دیا۔

ں ان سے بچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنایا۔ پھر یعنی زمین می ۴۔۷۲

سالم کے تین بیٹوں سے چلی، انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح علیہ ال

 اسی لئے حضرت نوح علیہ السالم آدم ثانی کہا جاتا ہے۔

 
ِِلَ نَْطَبُع عَٰله قُلُْوِب اُُثَّ بََعثْنَا ِمْنْۢ بَْعِدٖه ُرُسًَل ِاٰله قَْوِمهِْم فَجَ  بُْوا ِبٖه ِمْن قَْبُل ۭ َكذه نهِت فََما ََكنُْوا ِلُيْؤِمنُْوا ِبَما َكذَّ  11لُْمْعَتِديَْن     اُۗءْوُھْم ِِبلَْبيِٰ

کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان ( علیہ السالم)پھر نوح 

پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ( ۱)آئے  کے پاس روشن دلیلیں لے کر

ہللا تعاٰلی اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا ( ۴)ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے 

 دیتا ہے۔

یعنی ایسے دالئل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر داللت کرتے تھے کہ واقعی یہ  ۱۔۷٤

 جنہیں ہللا تعاٰلی نے ہدایت و رہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔ہللا کے سچے رسول ہیں 

اس لئے کہ جب اول اول یہ لیکن یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں الئے، محض  ۴۔۷٤

رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کئے، ان کا انکار کر دیا۔ اور یہ پہلی مرتبہ کا 

اب بن گیا۔ اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے انکار ان کے لئے مستقل حج

 ہیں، اب اس کو کیا ماننا، لہذا ایمان سے محروم۔

رح ان گذشتہ قوموں پر انکے کفر و تکذیب کی وجہ سے مہریں لگتی رہیں یعنی جس ط ۲۔۷٤

کار کرے گی، ہیں اسی طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹالئے گی اور ہللا کی آیتوں کا ان

ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ، اسی طرح محروم رہے گی، جس طرح 

 گذشتہ قومیں محروم رہیں۔

 
ْوا َوََكنُْوا قَ  َتْكََبُ يهتِنَا فَاس ْ ٖه ِِبه

ِٕ
ى ُرْوَن ِاٰله ِفْرَعْوَن َوَمََل۟ ْوٰسه َوھه ْجرِِمْْيَ ُُثَّ بََعثْنَا ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ مُّ  11      ْوًما مُّ

فرعون اور ان کے ( ۱)کو ( علیہا السالم)پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسٰی اور ہارون 

سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم ( ۴)سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا 

 ۔(۲)تھے 
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ذکر کیا جا رہا رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد، حضرت موسٰی و ہارون علیہا اسالم کا  ۱۔۷٢

ہے، درآنحالیکہ رسول کے تحت میں وہ بھی آجاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا شمار جلیل القدر 

 لئے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرما دیا۔رسولوں میں ہوتا ہے اس 

لخصوص نو آیات بینات، جن کا ذکر ہللا نے حضرت موسٰی علیہ السالم کے معجزات، با ۴۔۷٢

 میں کیا ہے۔ مشہور ہیں۔ ۱۰۱آیت  سورت نبی اسرائیل

لیکن چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے۔ اس لئے انہوں نے ہللا کے  ۲۔۷٢

بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی استکبار کا معاملہ کیا۔ کیونکہ ایک گناہ، دوسرے گناہ کا 

 ات پیدا کرتا ہے۔ذریعہ بنتا اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرٰ 

 
ِبْْيٌ   َذا لَِسْحٌر مُّ ا َجاَۗءُھُم الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدََن قَالُْوٓا ِانَّ هه  11فَلَمَّ

پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح 

 ۔(۱)جادو ہے 

چھٹکارا حاصل کرنے کے  جب انکار کے لئے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو اس سے ۱۔۷٦

 لئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔

 
ِحُرْوَن     َذا  ۭ َوََل يُْفِلُح الٰسه ٌر هه ا َجاَۗءُُكْ ۭ َاِْسْ ٓ َاتَُقْولُْوَن ِللَْحٰقِ لَمَّ  11قَاَل ُمْوٰسه

نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ تمہارے پاس پہنچی ( علیہ السالم)موٰسی 

 (۱)ایسی بات کہتے ہو کیا یہ جادو ہے، حاالنکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے 

سہی، حق کی دعوت اور صحیح بات کو حضرت موسٰی علیہ السالم نے کہ ذرا سوچو تو  ۱۔۷۷

تم جادو کہتے ہو، بھال یہ جادو ہے جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ یعنی مطلوبہ مقاصد 

انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں اور میں تو ہللا کا رسول  حاصل کرنے اور ناپسندیدہ

ہوں، مجھے ہللا کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا 

کی گئی ہیں مجھے سحر و ساحری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور ہللا کے عطا کردہ معجزات 

 کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟

 
ََّيُۗء ِِف اَْلَْرِض ۭ  َِبَۗءََن َوتَُكْوَن لَُْكَا اْلِكَْبِ ُن لَُْكَا ِبُمْؤِمِنْْيَ      قَالُْوٓا َاِجْئَتنَا ِلَتلِْفتَنَا َُعَّا َوَجْدََن عَلَْيِه اه  11َوَما ََنْ

وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم 

اور ہم تم دونوں ( ۱)اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے  نے

 کو کبھی نہ مانیں گے۔

ین کی دیگر حجتیں ہیں جو دالئل سے عاجز آکر، پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم یہ منکر ۱۔۷۲

و ریاست حاصل ہمارے آباء واجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، دوسرے یہ کہ ہمیں جاہ 

ہے، اسے ہم سے چھین کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو اسلیے ہم تو کبھی بھی تم پر ایمان 

نہ الئیں گے۔ یعنی تنقید آباء پر اصرار اور دنیاوی وجہ کی خواہش نے انہیں ایمان النے سے 

 روکے رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بالیا اور

حضرت موسٰی علیہ السالم اور جادوں گروں کا مقابلہ ہوا، جیسا کہ سورت اعراف میں گزرا 

 اور سورت طہ میں بھی اس کی کچھ تفصیل آئے گی۔

 
ٍر عَِلْْيٍ       ِ ِٰ ْسه ُُ  11َوقَاَل ِفْرَعْوُن اـُْتْوِِنْ ِب

 اور فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔
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لُْقْوَن       فَلَمَّ  ٓ َالُْقْوا َمآ َانَُْتْ مُّ ْوٰسه َحَرُة قَاَل لَھُْم مُّ  11ا َجاَۗء السَّ

نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ( علیہ السالم)پھر جب جادوگر آئے تو موسٰی 

 ہو۔

 
ْحُر   ۭ ِانَّ . آ َالَْقْوا قَاَل ُمْوٰسه َما ِجْئَُتْ ِبِه    الٰسِ َل الُْمْفِسِدْيَن        فَلَمَّ َ ََل يُْصِلُح َُعَ َ َسيُْبِطُِلٗ  ۭ ِانَّ اّلٰله  10اّلٰله

نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم الئے ہو جادو ہے۔ ( علیہ السالم)سو جب انہوں نے ڈاال تو موسٰی 

نے نہیں ہللا ایسے فسادیوں کا کام بن( ۱)یقینی بات ہے کہ ہللا اس کو بھی درہم برہم کئے دیتا ہے 

 (۴)دیتا 

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بھال جھوٹ بھی، سچ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جادوگروں  ۱۔۲۱

فن میں کتنے ہی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جو کچھ پیش کیا، وہ نے، چاہے وہ اپنی 

ہللا کے جادو ہی تھا اور نظر کی شعبدہ بازی ہی تھی اور جب حضرت موسٰی علیہ السالم نے 

 حکم سے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ساری شعبدہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کر دیا۔

اور یہ جادوگر بھی مفسدین تھے، جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لئے جادوگری کا فن  ۴۔۲۱

سیکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، ہللا تعاٰلی ان کے اس 

 فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا۔عمل 

 
ِتٖه َولَْو َكرَِه الُْمْجرُِمْوَن         مه ُ الَْحقَّ ِبَُكِ قُّ اّلٰله    11َوُُيِ

 ثابت کر دیتا ہے گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔( ۱)اور ہللا تعاٰلی حق کو اپنے فرمان سے 

اٰلی اپنی کتابوں میں اتارتا رہا جو یا کلمات سے مراد وہ دالئل و براہین ہیں، جو ہللا تع ۱۔۲۴

اتھوں پیغمبروں کو وہ عطا فرماتا تھا۔ یا وہ معجزات ہیں جو ہللا تعاٰلی کے حکم سے انبیاء کے ہ

 سے صادر ہوتے تھے، یا ہللا کا وہ حکم ہے جو لفظ ُکْن سے صادر فرماتا ہے۔

 
ْن قَْوِمٖه عَ  ٌَّة ٰمِ ٓ ِاَلَّ ُذٰرِي َمَن ِلُمْوٰسه َّٗه لَِمنَ فََمآ اه َّْفِتنَھُْم  ۭ َوِانَّ ِفْرَعْوَن لََعاٍل ِِف اَْلَْرِض  ۚ َوِان ْم َاْن ي ِ

ِٕ
ِٕى ْن ِفْرَعْوَن َوَمََل۟ ِِفْْيَ       ٰله َخْوٍف ٰمِ ِْ  11 الُْم

وہ بھی ( ۱)پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل آدمی ایمان الئے ( علیہ السالم)پس موسٰی 

اور واقع میں ( ۴)کام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے فرعوں سے اور اپنے ح

 ۔(۲)فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا 

ضمیر کے مرجع میں مفسرین کا اختالف ہے، بعض نے اس کا مرجع " ہ"قومہ کے  ۱۔۲۲

ے۔ کیونکہ آیت میں ضمیر سے پہلے انہی کا ذکر ہے حضرت موسٰی علیہ السالم کو قرار دیا ہ

اسرائیل  یعنی فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان الئے، ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی

کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں تھے جو حضرت موسٰی علیہ السالم کی 

ان پر ( سوائے قارون کے)اسرائیل  صورت میں انہیں مل گئے اور اس اعتبار سے سارے بنی

سے مراد، فرعون کی قوم ( ُذ ِریَّۃُ ِمْن قَْوِمہٖ )ایمان رکھتے تھے۔ اس لئے صحیح بات یہی ہے کہ 

سے تھوڑے سے لوگ ہیں، جو حضرت موسٰی علیہ السالم پر ایمان الئے۔ انہیں میں سے اس 

 بھی ہیں۔( حضرت آسیہ)کی بیوی 

ت بھی اس بات پر داللت کرتی ہے کہ یہ ایمان النے والے قرآن کریم کی یہ صراح ۴۔۲۲

باریوں اور تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے، کیونکہ انہی کو فرعون اس کے در

حکام سے تکلیف پہنچانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرئیل، ویسے تو فرعون کی غالمی و محکومی کی 

علیہ السالم پر ایمان النے سے اس ذلت ایک عرصے سے برداشت کر رہے تھے۔ لیکن موسٰی 

 کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ انہیں اس وجہ سے مذید تکالیف کا اندیشہ تھا۔

 اور ایمان النے والے اس کے اسی ظلم و ستم کی عادت سے خوف زدہ تھے۔ ۲۔۲۲
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ُْوٓا  ِ فََعلَْيِه تََوُكَّ َمنَُْتْ ِِبّلٰله ْسِلِمْْيَ      َوقَاَل ُمْوٰسه يهَقْوِم ِاْن ُكْنَُتْ اه  11ِاْن ُكْنَُتْ مُّ

اگر تم ہللا پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر ! نے فرمایا کہ اے میری قوم( علیہ السالم)اور موسٰی 

 ۔(۱)توکل کرو اگر تم مسلمان ہو 

بنی اسرائیل، فرعون کی طرف سے جس ذلت اور رسوائی کا شکار تھے، حضرت موسٰی  ۱۔۲٤

ں آئی، اس لئے وہ سخت پریشان تھے، بلکہ بعد بھی اس میں کمی نہیعلیہ السالم کے آنے کے 

حضرت موسٰی علیہ السالم سے انہوں نے یہ تک کہہ دیا، اے موٰسی، جس طرح تیرے آنے سے 

پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں مبتال تھے، تیرے آنے کے بعد بھی 

لیہ السالم نے انہیں کہا تھا کہ امید ہے کہ میرا رب ہمارا یہی حال ہے۔ جس پر حضرت موسٰی ع

جلدی تمہارے دشمن کو ہالک کر دے گا۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تم صرف ایک ہللا 

مالحظہ ہو سورت اال عراف آیات )سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو 

ِ َواْصبُِرْوا  قَاَل ُمْوٰسي لِقَْوِمِه اْستَِعْینُْوا بِا( )۱۴۲،۱۴٢ ِ    ۘ  ہلٰلٰ ُء ِمْن ۘ  یُْوِرثُھَا َمْن یََّشا ڐاِنَّ ااْلَْرَض ہلِلٰٰ

ا اُْوِذْینَا ِمْن قَْبِل اَْن تَاْتِیَنَا َوِمنْ ۱۴۲َواْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِْیَن  ۘ  ِعبَاِدٖہ   قَاَل َعٰسي  ۘ  بَْعِد َما ِجْئتَنَا    ۘ   قَالُْوٓ

ُكْم َویَْستَْخلِفَُكْم فِي ااْلَْرِض فَیَْنظَُر َكْیَف تَْعَملُْوَن   َربُُّكْم اَْن یُّْھلَِك َعدُ  یہاں بھی حضرت (   ۘ  ۱۴٢وَّ

موسٰی علیہ السالم نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم ہللا کے سچے فرمانبردار ہو تو اسی پر توکل 

 کرو۔

 
َعلْنَا  َّنَا ََل َّتْ ْنَا ۚ َرب ِ تََوُكَّ ِلِمْْيَ        فََقالُْوا عََٰل اّلٰله ِٰلَْقْوِم الٰظه    11ِفْتنًَة ل

ہم کو ان ظالموں ! انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے ہللا ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار

 کیلئے فتنہ نہ بنا۔

 
ِفرِْيَن        ِتَك ِمَن الَْقْوِم اْلكه نَا ِبَرْْحَ  11َوََنِٰ

 (۱)دے  اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات

عائیں بھی کیں۔ اور یقینا اہل ہللا پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاہ اٰلہی میں د ۱۔۲٦

 ایمان کے لئے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور سہارا بھی۔

 
اْجَعلُ  اه ِلَقْوِمُْكَا ِبِمّْصَ بُُيْوًًت وَّ ِ الُْمْؤِمِنْْيَ       َوَاْوَحْينَآ ِاٰله ُمْوٰسه َوَاِخْيِه َاْن تََبوَّ لهوَة  ۭ َوبَّٰشِ َاِقْيُموا الصَّ  11ْوا بُُيْوتَُُكْ ِقْبََلً وَّ

اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان ( علیہ السالم)اور ہم نے موسٰی 

لوگوں کے لئے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی 

 اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔( ۱)قرار دے لو  جگہ

بیت )بنا لو اور ان کا رخ اپنے قبلے  اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی مسجدیں ۱۔۲۷

کی طرف کر لو تاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لئے باہر عبادت خانوں غیرہ میں جانے ( المقدس

 جہاں تمہیں فرعون کے کارندوں کے ظلم و ستم کا ڈر رہتا ہے۔کی ضرورت ہی نہ رہے، 

 
َّنَا لِ  نَْيا   َرب وِة الُّ َاْمَواًَل ِِف الَْحيه تَيَْت ِفْرَعْوَن َوَمََلَٗه ِزينًَة وَّ ََّك اه َّنَآ ِان ٓ َاْمَواِلهِْم َواشْ َوقَاَل ُمْوٰسه َرب َّنَا اْطِمْس عَٰله ِبْيــِِلَ ۚ َرب ْم فَََل ُيِضلُّْوا َعْن س َ ُدْد عَٰله قُلُْوِّبِ

 11يُْؤِمنُْوا َحِٰته يََرُوا الَْعَذاَب اَْلَِلْْيَ       

تو نے فرعون کو اور اس کے ! نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب( علیہ السالم)اور موسٰی 

! سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے اے ہمارے رب

انکے مالوں کو ! وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب( ئے ہیں کہاسی واسطے دی)
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سو یہ ایمان نہ النے پائیں یہاں تک ( ۱)نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کردے 

 (۴)کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں 

ی جب موسٰی علیہ السالم نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ نصیحت کا بھ ۱۔۲۲

کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح معجزات دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھر 

 سے ہللا نے یہاں نقل فرمایا ہے۔ان کے حق میں بد دعا فرمائی۔ ج

یعنی اگر یہ ایمان الئیں بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد الئیں، جو ان کے لئے نفع بخش  ۴۔۲۲

یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں نہ کہ  نہیں ہوگا۔ یہاں ذہن میں

تمام حجت کے بعد، جب یہ  ہالکت کی بد دعا۔ اس لئے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے

واضح ہو جائے کہ اب ایمان النے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو پھر آخری چارہ کار یہی رہ 

کو ہللا کے سپرد کر دیا جائے، یہ گو ہللا کی مشیت ہی ہوتی ہے  جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے

جو بے اختیار پیغمبر کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السالم نے 

رب "بھی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد باآلخر اپنی قوم کے بارے بد دعا فرمائی۔

 رب زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے۔اے : التذر علی االرض من الکافرین دیارا

 
ْيَن ََليَْعلَُمْوَن        ِ ٰۗنِ َسِبْيَل اَّلَّ َِّبعه ْعَوتُُْكَا فَاْستـَـِقْيَما َوََل تَت  11قَاَل قَْد ُاِجْيَبْت دَّ

اور ان ( ۱)حق تعاٰلی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو 

 ۔(۴)ی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں لوگوں ک

و اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہ ۱۔۲٢

جائے۔ کیونکہ تمہاری دعا تو یقینا قبول کر لی گئی لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے؟ یہ 

مفسرین نے بیان کیا کہ اس بد دعا خالص ہماری مشیت و حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض 

کے چالیس سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہالک کی گئی اور بد دعا کے مطابق فرعون جب 

ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان النے کا اعالن کیا، جس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دوسرا 

مائی اور اس کو فرعون کی مطلب یہ کہ تم اپنی تبلیغ و دعوت۔ بنی اسرائیل کی ہدایت و راہن

 غالمی سے نجات دالنے کی جد و جہد جاری رکھو۔

مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں  یعنی جو لوگ ہللا کی سنت، اس کے قانون، اور اس کی ۴۔٢۲

جانتے، تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انتظار اور صبر کرو، ہللا تعاٰلی اپنی حکمت و مصلحت 

ضرور پورا فرمائے گا۔ کیونکہ وہ ۱۰یونس  ۱۱اپنا وعدہ یعتزرون کے مطابق جلد یا بہ دیر 

 کرتا۔وعدہ خالفی نہیں 

 
عَْدًوا  ۭ اِۗءيَْل الَْبْحَر فََاتَْبَعھُْم ِفْرَعْوُن َوُجنُْوُدٗه بَْغًيا وَّ ٓ ِاْْسَ َوْزََن ِببَِنْ َ اِ جه َوجه َّٗه ََلٓ ِاَله َمنُْت َان اِۗءيَْل َوَاََن ِمَن ِاَذآ َاْدَرَكُه الَْغَرُق  قَاَل اه َمنَْت ِبٖه بَنُْوٓ ِاْْسَ ْيٓ اه ِ َلَّ اَّلَّ

 11الُْمْسِلِمْْيَ        

پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر ( ۱)ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا 

ں تو کہنے لگا می( ۴)کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چال یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا 

ایمان التا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان الئے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں 

 مسلمانوں میں سے ہوں۔

 ٢۰جس طرح کہ سورہ بقرہ آیت )سمندر کو پھاڑ کر، اس میں خشک راستہ بنا دیا۔ یعنی  ۱۔٢۰

سے دوسرے  اور تمہیں ایک کنارے( میں گزرا اور مذید تفصیل سورہ شعرا میں آئے گی

 کنارے پر پہنچا دیا۔

یعنی ہللا کے حکم سے معجزانہ طریق پر بنے ہوئے خشک راستے پر، جس پر چل کر  ۴۔٢۰

سالم اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا تھا، فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر پار موسٰی علیہ ال
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الم بنی اسرائیل کو جو کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہوگیا۔ مقصد یہ تھا کہ موسٰی علیہ الس

میری غالمی سے نجات دالنے کے لئے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غالمی میں الیا 

جائے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر، اس سمندری راستے میں داخل ہوگیا تو ہللا نے سمندر کو 

ریا حسب سابق جاری ہو جانے کا حکم دے دیا۔ نتیجتاً فرعون سمیت سب کے سب غرق د

 ہوگئے۔

 
َ َوقَْد َعَصيَْت قَْبُل َوُكْنَت ِمَن الُْمْفِسِدْيَن         ۗلْٰئه  10اه

 ۔(۱)اب ایمان التا ہے؟ اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا ( جواب دیا گیا کہ)

Z٢۱ایمان ہللا کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان النے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ جب  ۱۔

 النے کا وقت تھا، اس وقت تو نافرمانیوں اور فساد انگیزیوں میں مبتال رہا۔

 
فِ  يهِتنَا لَغه َن النَّاِس َعْن اه ا ِمٰ يًَة  ۭ َوِانَّ َكِثْْيً ْيَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكْوَن ِلَمْن َخلَْفَك اه    11لُْوَن        فَالَْيْوَم نُنَٰجِ

( ۱)تاکہ تو ان کے لئے نشان عبرت جو تیرے بعد ہیں سو آج ہم تیری الش کو نجات دیں گے 

 اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔

غرق ہوگیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہ آتا تھا۔ ہللا تعاٰلی  جب فرعون ۱۔٢۴

، جس کا مشاہدہ نے سمندر کو حکم دیا، کہ اس نے اس کی الش کو باہر خشکی پر پھینک دیا

 ُ پھر سب نے کیا۔ مشہور ہے کہ آج بھی یہ الش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ َوہللٰاٰ

َواِب۔  اَْعلَُم بِالصَّ

 
بهِت ۚ فََما اْختَلَُفْوا َحِٰته جَ  يِٰ َن الطَّ َرَزْقنهھُْم ِمٰ َا ِصْدٍق وَّ اِۗءيَْل ُمَبوَّ ٓ ِاْْسَ ْاََن بَِنْ َتِلُفْوَن          اَۗءُھُم َولََقْد بَوَّ َمِة ِفْيَما ََكنُْوا ِفْيِه َُيْ ََّك يَْقِِضْ بَيْنَھُْم يَْوَم الِْقيه الِْعَْلُ ۭ ِانَّ َرب

11 

اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے 

یقینی بات ہے ( ۱)ے پاس علم پہنچ گیا کو دیں۔ سو انہوں نے اختالف نہیں کیا یہاں تک کہ ان ک

کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن پر وہ اختالف 

 کرتے تھے۔

یعنی ایک تو ہللا کا شکر ادا کرنے کی بجائے، آپس میں اختالف شروع کر دیا، پھر یہ  ۱۔٢۲

عد کیا، جس کا بلکہ علم آجانے کے باختالف بھی ال علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا، 

 صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اختالف محض عناد اور تکبر کی بنیاد پر تھا۔

 
َب ِمْن قَْبِِلَ  ۚ لَقَ  ْيَن يَْقَرُءْوَن اْلِكته ِ ِل اَّلَّ آ َاْنَزلْنَآ ِالَْيَك فَْســـــ  مَّ ِٰكَ فَِاْن ُكْنَت ِِفْ َشٰكٍ ِمٰ ب    11فَََل تَُكْونَنَّ ِمَن الُْمْمََتِْيَن         ْد َجاَۗءَك الَْحقُّ ِمْن رَّ

پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان 

لوگوں سے پوچھ دیکھئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بیشک آپ کے پاس آپ کے 

 ۔(٤)میں سے نہ ہوں رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے۔ آپ ہرگز شک کرنے والوں 

یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی  ۱۔٢٤

تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جو کتاب پڑھتے  ہے۔ کیونکہ نبی کو

رات و انجیل تو)کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی کتابیں ' ہیں، ان سے پوچھ لیں 

یعنی جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں کیونکہ ( وغیرہ

 ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغمبر کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

 
ِْيَن         ِِ ٰه ِ فَتَُكْوَن ِمَن الْ يهِت اّلٰله بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ ِ  11  َوََل تَُكْونَنَّ ِمَن اَّلَّ
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اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ہللا تعاٰلی کی آیتوں کو جھٹالیا، کہیں آپ خسارہ پانے 

 (۱)والوں میں سے نہ ہوجائیں 

یہ بھی دراصل مخاطب امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تکذیب کا راستہ خسران اور تباہی  ۱۔٢٢

 کا راستہ ہے۔

 
ْم ُكَِ  ْيَن َحقَّْت عَلَْْيِ ِ َِٰك ََل يُْؤِمنُْوَن        ِانَّ اَّلَّ    11َمُت َرب

 یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ الئیں گے۔

 
يٍَة َحِٰته يََرُوا الَْعَذاَب اَْلَِلْْيَ          11َولَْو َجاَۗءتْھُْم ُكُّ اه

 ۔(۱)ناک عذاب کو نہ دیکھ لیں گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ درد

یہ وہی لوگ ہیں جو کفر و مصیت اٰلہی میں اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی و عظ  ۱۔٢۷

ر نہیں کرتا اور کوئی دلیل ان کے کارگر نہیں ہوتی۔ اسلئے نافرمانیاں کرکے قبول حق ان پر اث

آنکھیں اگر کھلتی ہیں تو اس کی فطری استعداد و صالحیت کو وہ ختم کر لئے ہوتے ہیں، ان کی 

وقت، جب عذاب اٰلہی ان کے سروں پر آجاتا ہے، تب وہ ایمان ہللا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا 

ا َراَْوا بَاْسَ ) اس )جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے ' ( 45۔ المومن۔20( )نَاـفَلَْم یَُك یَْنفَُعھُْم اِْیَمانُھُْم لَمَّ

 کوئی فائدہ نہیں دیا ۔ ان کے ایمان نے انہیں( وقت

 
َمنُْوا َكَشْفنَا َعْنھُْم  آ اه َمنَْت فَنََفَعهَآ ِايَْماُِنَآ ِاَلَّ قَْوَم يُْونَُس ۭ لَمَّ ھُْم ِاٰله ِحْْيٍ        فَلَْوََل ََكنَْت قَْريٌَة اه نَْيا َوَمتَّْعنه وِة الُّ ْزِي ِِف الَْحيه ِٰ  11عََذاَب الْ

کی ( علیہ السالم)نہ الئی کہ ایمان النا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس  چنا نچہ کوئی بستی ایمان

جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر ( ۱)قوم کے 

 تک کے لئے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔( خاص)سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت 

ال کے معنی میں ہے یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہالک کیا، لوال یہاں تحضیض کے لیے ھ ۱۔٢۲

کے لئے فائدہ مند  ان میں کوئی ایک بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان التی جو اس

ہوتا۔ ہاں صرف یونس علیہ السالم کی قوم ایسی ہوئی ہے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہللا نے ان 

یہ کہ یونس علیہ السالم نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ  سے عذاب دور کر دیا مختصر پس منظر

و دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی تو انہوں نے قوم میں اعالن کیا کہ فالں فالں دن تم 

پر عذاب آجائے گا اور وہ خود وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر امڈ آیا تو وہ 

ع ہوگئے اور ہللا تعاٰلی کی بارگاہ میں توبہ و استفغار بچوں عورتوں سمیت ایک میدان میں جم

شروع کر دیا۔ ہللا تعاٰلی نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس 

علیہ السالم آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے، انہیں جب 

قوم سے عذاب ٹال دیا ہے، تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد معلوم ہوا کہ ہللا تعاٰلی نے ان کی 

اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہوگئے، جس 

البتہ مفسرین کے درمیان ( جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی)پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا 

ایمان کب الئی؟ عذاب دیکھ کر الئی جب کہ ایمان النا نافع اس امر میں اختالف ہے کہ قوم یونس 

نہیں ہوتا۔ لیکن ہللا تعاٰلی نے اسے اپنے اس قانون سے مستثنی کر کے اس کے ایمان کو قبول 

کرلیا۔ یا ابھی عذاب نہیں آیا تھا یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا۔ لیکن 

ال کے ساتھ جو استثنا کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ وہللا اعلم قرآن کریم قوم یونس کا ا

 با الصواب۔

قرآن نے دنیاوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے، اخروی عذاب کی بابت  ۴۔٢۲

صراحت نہیں کی، اس لیے بعض مفسرین کے خیال میں اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا۔ 
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وضاحت کردی کہ دنیاوی عذاب، ایمان النے کی وجہ سے ٹاال گیا تھا، تو لیکن جب قرآن نے یہ 

پھر اخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اخروی 

عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ اگر ایمان النے کے بعد قوم 

ہوگی، تو یقینا وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ یونس اپنے ایمان پر قائم رہی 

 بصورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا ہی کی حد تک ہی ہوگا۔

 
ْيًعا  ۭ َافََانَْت تُْكِرُه النَّاَس َحِٰته يَُكْونُْوا ُمؤْ  َُّك ََلَٰمَن َمْن ِِف اَْلَْرِض ُُكُّھُْم ََجِ  11ِمِنْْيَ        َولَْو َشاَۗء َرب

تو کیا آپ ( ۱)اور اگر آپ کا رب چاہتا تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے 

 لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہوجائیں۔

لیکن ہللا نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ یہ اس کی اس حکمت و مصلحت کے خالف ہے،  ۱۔٢٢

ب ئے فرمایا کہ نبی کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سجسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے۔ یہ اس ل

مسلمان ہوجائیں، ہللا تعاٰلی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مشیت اٰلہی جو حکمت بالغہ اور 

مصلحت راجحہ پر مبنی ہے، اس کا تقاضہ نہیں۔ اس لئے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی 

جب کہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے نہ اس کے  ایمان النے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟

 آپ مکلف ہی ہیں۔

 
ْيَن ََل يَْعِقلُْوَن        ِ َعُل الٰرِْجَس عََٰل اَّلَّ ِ  ۭ َوََيْ ْذِن اّلٰله  ٠١١َوَما ََكَن ِلنَْفٍس َاْن تُْؤِمَن ِاَلَّ ِِبِ

تعاٰلی بےعقل حاالنکہ کسی شخص کا ایمان النا ہللا کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور ہللا 

 (۱)لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے 

تے، وہ گندگی سے مراد عذاب یا کفر ہے۔ یعنی جو لوگ ہللا کی آیات پر غور نہیں کر ۱۔۱۰۰

 کفر میں مبتال رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔

 
ِت َواَْلَْرِض  ۭ َوَما تُْغِن ا وه مه يهُت َوالنُُّذُر َعْن قَْوٍم َلَّ يُْؤِمنُْوَن      قُِل انُْظُرْوا َماَذا ِِف السَّ  ٠١٠َْله

آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ 

 ایمان نہیں التے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں۔

 
مِ  َن الُْمْنَتِظرِْيَن         فَهَْل يَنْتَِظُرْوَن ِاَلَّ ِمثَْل َاَّيَّ ْ َمَعُُكْ ِمٰ ا ِاّٰنِ يَْن َخلَْوا ِمْن قَْبِلهِْم ۭ قُْل فَانَْتِظُرْوٓ ِ  ٠١١اَّلَّ

سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر 

اتھ انتظار کرنے چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو میں بھی تمہارے س

 والوں میں ہوں۔

یعنی یہ لوگ، جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی، لہذا ایمان نہیں التے۔  ۱۔۱۰۴

کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتیں 

باقی سب کو ( میں وضاحت ہے جیسا کہ اگلی آیت)گزر چکی ہیں۔ یعنی اہل ایمان کو بچا کر 

ہالک کر دیا جاتا تھا۔ اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی 

 انتظار کر رہا ہوں۔

 
ِِلَ  ۚ َحقًّا عَلَْينَا نُْنِج الُْمْؤِمِنْْيَ         َمنُْوا َكذه يَْن اه ِ ْي ُرُسلَنَا َواَّلَّ    ٠١١ُُثَّ نُنَٰجِ

ے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم پھر ہم اپن

 ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔
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 ِ ْيَن تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِ ْن ِديِْنْ فَََلٓ َاْعُبُد اَّلَّ ُّھَا النَّاُس ِاْن ُكْنَُتْ ِِفْ َشٰكٍ ٰمِ ي َ ٓ َ  قُْل َّيه ٰهىُُكْ ښ َوُاِمْرُت َاْن اَُكْوَن ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ         َولهِكْن َاْعُبُد اّلٰله ْي يََتَوف ِ  اَّلَّ

  ٠١١ 

اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان ! کہ اے لوگو( ۱)آپ کہہ دیجئے 

لیکن ہاں اس ہللا ( ۴)معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم ہللا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو 

اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ( ۲)عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے کی 

 ایمان النے والوں میں سے رہوں۔

میں ہللا تعاٰلی اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم  اس آیت ۱۔۱۰٤

اور مشرکین کا طریقہ  کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر واضح کر دیں کہ میرا طریقہ

 ایک دوسرے سے مختلف ہے۔

عنی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، جس میں صرف ایک ہللا کی ی ۴۔۱۰٤

عبادت ہے اور یہی دین حق ہے نہ کہ کوئی اور تو یاد رکھو میں ان معبودوں کی کبھی اور 

 کسی حال میں عبادت نہیں کرونگا جن کی تم کرتے ہو۔

ی موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی لئے جب وہ چاہے تمہیں ہالک کر سکتا یعن ۲۔۱۰٤

 ہے کیونکہ انسانوں کی جانیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

 
ْيِن َحِنْيًفا  ۚ َوََل تَُكْونَنَّ ِمَن الُْمّْشِِكْْيَ          ٠١١َوَاْن َاِقْم َوَْجََك ِلِٰلِ

اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ( ۱)کی طرف کر لینا دین ( اس)اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر 

 ہونا۔

َحنِْیف کے معنی ہیں۔ یک سو، یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسالم کو اپنانا اور  ۱۔۱۰٢

 ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک ہللا کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا۔

 
ِ َما ََل يَْنَفُعَك َوََل  ٌُ ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِلِمْْيَ        َوََل تَْد َن الٰظه ََّك ِاًذا ٰمِ َك  ۚ فَِاْن فََعلَْت فَِان  ٠١1 يَُْضُّ

اور ہللا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی 

 ۔(۱)ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے 

ر ہللا کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی کو نفع نقصان یعنی اگ ۱۔۱۰٦

بادت چونکہ صرف ہللا کا حق ہے جس پہنچانے پر قادر نہیں ہیں تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا، ع

نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی پیدا کرتا ہے تو اس مستحق عبادت ذات 

کی عبادت کرنا نہایت ہی غلط ہے اس لئے شرک کو ظلم عظیم سے  کو چھوڑ کر کسی اور

تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو ہے لیکن اصل مخاطب 

 افراد انسانی اور امت محمدیہ ہے۔

 
ٓ ِاَلَّ ُھَو ۚ َوِاْن يُّرِْدكَ  ٍ فَََل ََكِشَف ََلٗ ُ ِبُْضٰ َّْمَسْسَك اّلٰله ِحْْيُ          َوِاْن ي ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖه  ۭ َوُھَو الَْغُفْوُر الرَّ ِِبَْْيٍ فَََل َراۗدَّ ِلَفْضِِلٖ   ۭ يُِصيُْب ِبٖه َمْن ي

٠١١ 

اور اگر ہللا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے واال نہیں 

وہ ( ۱)یے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے واال نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہ

اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت 

 واال ہے۔

خیر کو یہاں فضل سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ ہللا تعلٰی اپنے بندوں کے ساتھ جو  ۱۔۱۰۷

ر سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں۔ لیکن یہ بھالئی کا معاملہ فرماتا ہے، اعمال کے اعتبا
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ع نظر کرتے ہوئے، انسانوں پر پھر بھی رحم و محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قط

 کرم فرماتا ہے
 

ََّما َُّيَْتِدْي ِلنَْفِسٖه ۚ َومَ  ى فَِان ُُِٰكْ ۚ فََمِن اْهَتده ب ُّھَا النَّاُس قَْد َجاَۗءُُكُ الَْحقُّ ِمْن رَّ ي َ ٓ ََّما يَِضلُّ عَلَْْيَا  ۭ َوَمآ َاََن عَلَْيُُكْ ِبَوِكْيٍل        قُْل َّيه  ۭ ٠١١ْن َضلَّ فَِان

( ۱)تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے ! آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو

اور جو ( ۴)اس لئے جو شخص راہ راست پر آجائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا 

اور میں تم پر مسلط نہیں کیا ( ۲)ے گا تو اس کا بےراہ ہونا اسی پر پڑے گا شخص بےراہ رہ

 گیا۔

میں توحید اٰلہی اور رسالت محمدیہ پر ایمان حق سے مراد قرآن اور دین اسالم ہے، جس  ۱۔۱۰۲

 نہایت ضروری ہے۔

 یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا کہ قیامت والے دن ہللا کے عذاب سے بچ جائے گا۔ ۴۔۱۰۲

یعنی اس کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا کہ قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا۔  ۲۔ ۱۰۲

و، تو اس سے کوئی ہللا کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا ت

گا اور اگر کوئی کفر اور ضاللت کو اختیار کرے گا تو اس سے ہللا کی حکومت و طاقت میں 

ی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضاللت سے بچنے کوئ

کی تاکید و ترتیب، دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھالئی اور خیر خواہی ہے۔ ہللا کی اپنی 

 کوئی غرض نہیں۔

بنا یعنی یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی ہے کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان ٤۔۱۰۲

کر چھوڑوں بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر اور مبلغ اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل 

کو خوشخبری دینا، نافرمانوں کو ہللا کے عذاب اور اس کے مواخذے سے ڈرانا اور ہللا  ایمان

کے پیغام کی دعوت وتبلیغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان التا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی 

 انتا تو میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ اس سے زبردستی منوا کر چھوڑوں۔نہیں م
 

ِْكِْْيَ           ُ     ښ      َوُھَو َخْْيُ الْحه ُُكَ اّلٰله ٓ ِالَْيَك َواْصَِبْ َحِٰته َُيْ َِّبْع َما يُْوْحه    ٠١١َوات

ور صبر اور آپ اس کی پیروی کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے ا

 ۔(۴)یہاں تک کہ ہللا فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے )!( کیجئے 

ی کرے، اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، جس کا امر کرے، ہللا تعاٰلی جس چیز کی وح ۱۔۱۰٢

اسے عمل میں الئیں، جس سے روکے رک جائیں اور کسی چیز میں کوتاہی نہ کریں۔ اور وحی 

روی میں جو تکلیفیں آئیں، مخالفین کی طرف سے جو ایذائیں پہنچیں اور تبلیغ و کی اطاعت و پی

دعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزرنا پڑے، ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی سے سب 

 کا مقابلہ کریں۔

کیونکہ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت و طاقت بھی وسیع ہے اور اس کی  ۴۔۱۰٢

 ے اس لئے اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے واال اور کون ہو سکتا ہے؟رحمت بھی عام ہ
 

 

 سورة ھود
 (۱۴۲۔ تعداد آیات  ۱۱سورة ھود ۔ سورہ نمبر )
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ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم واال ہے

وموں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے اس سورت میں بھی ان ق

عذاب الہی کا نشانہ بنیں اور تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئیں یا 

اوراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر 

 علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے آپ صدیق رضی ہللا عنہ نے رسول ہللا صلی ہللا

بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، واقعہ، 

 (ترمذی)عم یتسآءلون، اور اذالشمس کورت وغیرہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ 
 

ْن حَ  ُ لَْت ِمْن لَّ يهُتٗه ُُثَّ فُٰصِ ٌب ُاْحِْكَْت اه   Ǻِكْْيٍ َخِبْْيٍ         الۗره   ۣ ِكته

پھر صاف صاف بیان کی ( ۱)الر، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں 

 (۲)ایک حکیم باخبر کی طرف سے ( ۴)گئی ہیں 

یعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں  ۱۔۱

 کوئی خلل نہیں۔

ر اس میں احکام و شرائع، مواعظ و قصص، عقائد و ایمانیات اور آداب و اخالق جس پھ ۴۔۱

 ی کتابوں میں اس کی نظیر نہیں آئی۔طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں، پچھل

یعنی اپنے اقوال میں حکیم ہے، اس لئے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے  ۲۔۱

واال بھی ہے۔ یعنی تمام معامالت اور ان کے انجام سے باخبر  خالی نہیں اور وہ خبر رکھنے

 سکتا ہے۔ ہے۔ اس لئے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ
 

بَِشْْيٌ         نُْه نَِذْيٌر وَّ َِّنْ لَُُكْ ِمٰ َ  ۭ ِان   Ąَاَلَّ تَْعُبُدْوٓا ِاَلَّ اّلٰله

مت کرو میں تم کو ہللا کی طرف سے ڈرانے واال اور بشارت یہ کہ ہللا کے سوا کسی کی عبادت 

 دینے واال ہوں۔
 

يُْؤِت  ى وَّ َسمًّ  َاَجٍل مُّ
ٓ نًا ِاٰله تَاعًا َحس َ َتْغِفُرْوا َربَُُّكْ ُُثَّ تُْوبُْوٓا ِالَْيِه يَُمتِْٰعُُكْ مَّ َاِن اس ْ ٓ َاخَ وَّ ْ َّْوا فَِاّٰنِ اُف عَلَْيُُكْ عََذاَب يَْوٍم َكِبْْيٍ        ُكَّ ِذْي فَْضٍل فَْضَِلٗ  ۭ َوِاْن تََول

Ǽ 

اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو 

دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب ( زندگی( )۱)وقت مقرر تک اچھا سامان 

کے عذاب کا ( ۴)و تمہارے لئے ایک بڑے دن دے گا۔ اور اگر تم لوگ جھٹالتے رہے تو مجھ ک

 اندیشہ ہے۔

ے کا سامان کہا دھوک' متاع غرور ' یہاں اس سامان دنیا کو جس کو قرآن نے عام طور پر  ۱۔۲

قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر ' متاع حسن ' ہے، یہاں اسے 

یہ متاع غرور ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے  متاع دنیا سے استفادہ کر لے گا، اس کے لئے

برے انجام سے دو چار ہونا ہے اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے 

گا، اس کے لئے یہ چند روزہ سامان زندگی متاع حسن ہے، کیونکہ اس نے ہللا کے احکام کے 

 مطابق برتا ہے۔

 ن ہے۔بڑے دن سے مراد قیامت کا د ۴۔۲
 

ٍء قَِديٌْر        ِاَٰل  ِ َمْرِجُعُُكْ ۚ َوُھَو عَٰله ُكِٰ ََشْ  Ć اّلٰله
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 تم کو ہللا ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
 

َتْغُشْوَن ِثَيابَھُْم   يَْعََلُ َما ُفْوا ِمنُْه ۭ َاََل ِحْْيَ يَس ْ ْٰ َت َّھُْم يَثْنُْوَن ُصُدْوَرُھْم ِليَس ْ ُدْوِر      َاََلٓ ِان َّٗه عَِلْْيٌۢ ِبَذاِت الصُّ ْوَن َوَما يُْعِلُنْوَن  ۚ ِان ُّ ِِ ُ  Ĉي

( ۱)سے چھپا سکیں ( ہللا)یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کئے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں 

یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ 

 ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔چھپاتے 

اس لئے اس کے مفہوم میں بھی اختالف  اس کی شان نزول میں مفسرین کا اختالف ہے، ۱۔٢

میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ( تفسیر سورت ہود)ہے۔ تاہم صحیح بخاری 

میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی  ان مسلمانوں کے بارے

سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ ہللا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لئے 

ایسے موقع پر وہ شرم گاہ کو چھپانے کے لئے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے۔ ہللا نے 

وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے، فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جب 

تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور اعالنیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ 

شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط بھی صحیح نہیں، 

کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے، تو اس لئے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا 

 پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ؟
 

 12پارہ 
 

َها َوُمْسـَتْوَدَعهَا  ۭ ُك  ِِفْ  ِ ِرْزقُهَا َويَْعََلُ ُمْستـَـَقرَّ ٍَّة ِِف اَْلَْرِض ِاَلَّ عََٰل اّلٰله ِبْْيٍ        َوَما ِمْن َداۗب ٍب مُّ  Č ِكته

وہی ان کے ( ۱)پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں ہللا تعاٰلی پر ہیں  زمین پر چلنے

کی جگہ کو بھی، سب کچھ ( ۴)رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے 

 واضح کتاب میں موجود ہے۔

ہو یا یعنی وہ کفیل اور ذمے دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند  ۱۔٦

پرند، چھوٹی ہو یا بڑی، بحری ہو یا بری۔ ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق وہ خوراک 

 مہیا کرتا ہے۔

یعنی زمین )یف میں اختالف ہے بعض کے نزدیک منتہائے سیر مستقر اور مستودع کی تعر ۴۔٦

عض مستقر ہے اور جس کو ٹھکانا بنائے وہ مستودع ہے۔ ب( میں چل پھر کر جہاں رک جائے

کے نزدیک رحم مادر مستقر اور باپ کی صلب مستودع ہے اور بعض کے نزدیک زندگی میں 

انسان یا حیوان جہاں رہائش پذیر ہو وہ اس کا مستقر ہے اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہو وہ 

مستودع ہے تفسیر ابن کثیر امام شوکانی کہتے ہیں مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے 

ہے جس میں دفن ہو اور امام حاکم کی ایک روایت کی بنیاد پر اسی کو ترجیح  وہ حصہ زمین

دی ہے بہرحال جو بھی مطلب لیا جائے آیت کا مفہوم واضح ہے کہ چونکہ ہللا تعاٰلی کو ہر ایک 

کے مستقر ومستودع کا علم ہے اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذمے 

 ے داری پوری کرتا ہے۔دار ہے اور وہ اپنی ذم
 

ََكَن َعْرُشٗه عََٰل الَْماِۗء ِلَيْبلَُوُُكْ َايُُُّكْ  ٍم وَّ تَِّة َاَّيَّ ِت َواَْلَْرَض ِِفْ س ِ وه مه ْي َخلََق السَّ ِ ْبُعْوثُْوَن ِمْنْۢ بَْعِد الَْمْوِت لََيُقْولَنَّ َوُهَو اَّلَّ ْن قُلَْت ِانَُُّكْ مَّ
ِٕ
ًَل  ۭ َولَى  َاْحَسُن َُعَ

 ِ ِبْْيٌ       اَّلَّ ــٌر مُّ َذآ ِاَلَّ ِْسْ ا ِاْن ھه  Ċْيَن َكَفُرْوٓ
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( ۱)ہللا ہی وہ ہے جس نے چھ دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا 

اگر آپ ان سے کہیں کہ تم ( ۴)تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل واال کون ہے، 

ے کئے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے یہ تو نرا لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑ

 صاف صاف جادو ہی ہے۔

ہللا ' ایک حدیث میں آتا ہے کہ  یہی بات صحیح احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ۱۔۷

اس وقت ' تعاٰلی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل، مخلوقات کی تقدیر لکھی 

 نی پر تھا۔ صحیح مسلم اس کا عرش پا

یعنی یہ آسمان و زمین یوں ہی عبث اور بال مقصد نہیں بنائے، بلکہ اس سے مقصود  ۴۔۷

 ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔  کی آزمائش( اور جنوں)انسانوں 

ہللا تعاٰلی نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ فرمایا کون زیادہ : ملحوظہ

مل کرتا ہے۔ اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف رضائے الہی کی خاطر ہو اچھے ع

اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے 

گی تو وہ اچھا عمل نہیں رہے گا، پھر وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو، ہللا کے ہاں اس کی کوئی 

 حیثیت نہیں۔
 

نْ 
ِٕ
ْم لَيَْس  َولَى ِتْْيِ ِبُسٗه  ۭ َاََل يَْوَم ََّيْ ََّيُقْولُنَّ َما َُيْ ْعُدْوَدٍة ل ٍة مَّ  ُامَّ

ٓ ْرََن َعِْنُُم الَْعَذاَب ِاٰله ََتْزُِءْوَن        َاخَّ ا ََكنُْوا ِبٖه يَس ْ ْم مَّ ْوفًا َعِْنُْم َوَحاَق ِّبِ   Ďَمّْصُ

پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار  اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لئے

جس دن وہ ان کے پاس آئے گا ! اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے، سنو

 (۱)پھر ان سے ٹلنے واال نہیں پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی 

کہ وہ استعجال، بطور کو استہزا سے تعبیر کیا گیا ہے کیون( جلد طلب کرنے)یہاں استعجال  ۱۔۲

اسہزا ہی ہوتا تھا بہرحال مقصود یہ سمجھانا ہے کہ ہللا تعاٰلی کی طرف سے تاخیر پر انسان کو 

 غفلت نہیں کرنی چاہیے اس کی گرفت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے
 

َّٗه لَيَـــُٔ  َا ِمنُْه  ۚ ِان ًة ُُثَّ نََزْعِنه نَْساَن ِمنَّا َرْْحَ ْن َاَذْقنَا اَْلِ
ِٕ
 Ḍــْوٌس َكُفْوٌر       َولَى

اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی ناامید 

 (۱)اور بڑا نا شکرا بن جاتا ہے 

انسانوں میں عام طور پر جو مذموم صفات پائی جاتی ہیں اس میں اور اگلی آیت میں ان کا  ۱۔٢

 مستقبل سے ہے اور ناشکری کا ماضی و حال سے۔ بیان ہے۔ نا امیدی کا تعلق
 

 ُٰ ٌِ فَ َّٗه لََفِر ْ ۭ ِان ُت َعٰنِ اه ـيِٰ ْتُه لََيُقْولَنَّ َذَهَب السَّ اَۗء َمس َّ ْن َاَذْقنهُه نَْعَماَۗء بَْعَد َْضَّ
ِٕ
 01ــْوٌر        َولَى

وہ کہنے لگتا  اور اگر ہم اسے کوئی مزہ چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو

 (۴)یقیناً وہ بڑا اترانے واال شیخی خور ہے ( ۱)ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں 

ور گزر گیا، اب اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ امۃ یعنی سمجھتا ہے کہ سختیوں کا د ۱۔۱۰

ر میں امۃ کا لفظ آیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پ ۲آیت نمبر : کے مختلف مفہوم

مختلف مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ام سے مشتق ہے، جس کے معنی قصد کے ہیں۔ یہاں اس 

سورہ ( فتح القدیر)کے معنی اس وقت اور مدت کے ہیں جو نزول عذاب کے لیے مقصود ہے۔ 

میں یہی مفہوم ہے اس کے عالوہ جن معنوں میں اس کا ( وادکر بعد امۃ) ٤۲یوسف کی آیت 

ملت اور دین ہے، ( ان ابراہیم کان امۃ)ان میں ایک امام وپیشوا ہے۔ جیسے استعمال ہوا ہے، 

ولما ورد ماء امدین وجد علیہ )جماعت اور طائفہ ہے۔ جیسے ( جیسے انا وجدنا آباءنا علی امۃ

ومن قوم موسٰی امۃ وغیرہا۔ وہ مخصوص گروہ یا قوم ہے جس کی طرف کوئی ( امۃ من الناس
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رسول اس کو امت دعوت بھی کہتے ہیں اور اسی طرح پیغمبر پر  رسول مبعوث ہو۔ ولکل امۃ

 (ابن کثیر)ایمان النے والوں کو بھی امت یا امت اتباع یا امت اجابت کہا جاتا ہے۔ 

یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے، اس پر اتراتا اور دوسروں پر فخر و غرور کا اظہار کرتا  ۴۔۱۰

ر صاحب اعمال صالحہ مستشٰنی ہیں جیسا کہ اگلی ہے۔ تاہم ان صفات مذمومہ سے اہل ایمان او

 آیت سے واضح ہے۔
 

َاْجٌر َكِبْْيٌ         ْغِفَرٌة وَّ َك لَهُْم مَّ
ِٕ
ى
ۗ ِت  ۭ ُاوله ِلحه لُوا الٰصه ْوا َوَُعِ ْيَن َصََبُ ِ  00ِاَلَّ اَّلَّ

سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے لئے 

 ۔(۱)خشش بھی ہے اور بہت بڑا بدلہ بھی ب

اہل ایمان، راحت و فراغت ہو یا تنگی اور مصیبت، دونوں حالتوں میں ہللا کے احکام کے  ۱۔۱۱

قسم ' طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی نے قسم کھا کر فرمایا مطابق 

ٰلی مومن کے لئے جو بھی فیصلہ ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہللا تعا

فرماتا ہے، اس میں اس کے لئے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو کئی راحت پہنچتی ہے تو 

اس پر ہللا کا شکر کرتا ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے 

سوا کسی کو حاصل نہیں۔  ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے( یعنی اجر و ثواب کا باعث)لئے بہتر 

مومن "اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ( صحیح مسلم، کتاب الزھد، باب امومن امرہ کلہ خیر)

کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتی کہ اسے کانٹا چبھتا ہے تو ہللا تعاٰلی اس کی 

رہ معاج کی آیات سو( ٤، ص۲مسند احمد جلد ")وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے

 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ۴۴،۱٢
 

َُّقْولُْوا لَْوََلٓ ُانْزَِل عَلَْيِه َكَْنٌ  قٌۢ ِبٖه َصْدُرَك َاْن ي
ِٕ
ٓ ِالَْيَك َوَضاۗى َ ًَتِركٌۢ بَْعَض َما يُْوْحه ُ عَ فَلََعِلَّ ََّمآ َانَْت نَِذيٌْر  ۭ َواّلٰله ِكْيٌل        َاْو َجاَۗء َمَعٗه َمَِلٌ  ۭ ِان ٍء وَّ ٰله ُكِٰ ََشْ

01 ۭ 

پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی 

جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ 

ے والے ہی ہیں آپ تو صرف ڈران! کیوں نہیں اترا؟ یا اس کے ساتھ فرشتہ ہی آتا، سن لیجئے

 اور ہرچیز کا ذمہ دار ہللا تعاٰلی ہے۔( ۱)

نہیں مشرکین نبی کی بابت کہتے رہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں  ۱۔۱۴

' ہوتا، یا اس کی طرف سے کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا، ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا 

ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ' جو باتیں کہتے ہیں  ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی بابت

سورة الحجر اس آیت میں انہی باتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا سینہ تنگ ہو 

اور کچھ باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور وہ مشرکین پر گراں گزرتی ہیں ممکن 

کام صرف انذار و تبلیغ ہے، وہ آپ ہر صورت میں ہے آپ وہ انہیں سنانا پسند نہ کریں آپ کا 

 کئے جائیں۔
 

ْن دُ  َتَطْعَُتْ ِمٰ اْدُعْوا َمِن اس ْ يهٍت وَّ ثِِْلٖ ُمْفََتَ ىُه  ۭ قُْل فَْاتُْوا ِبَعّْشِ ُسَوٍر ِمٰ ِدِقْْيَ          َاْم يَُقْولُْوَن افََْته ِ ِاْن ُكْنَُتْ صه  01ْوِن اّلٰله

آن کو اسی نے گھڑا ہے۔ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قر

دس سورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور ہللا کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بال بھی لو اگر تم سچے 

 ۔(۱)ہو 

امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلے ہللا تعاٰلی نے چلینج دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں  ۱۔۱۲

ہللا علیہ وسلم کا بنایا ہوا قرآن ہے، تو اس کی نظیر پیش کر کے دکھا  سچے کہ یہ محمد صلی
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قُْل "کر سکو گے۔ فرمایا  دو، اور تم جس کی چاہو، مدد حاصل کر لو، لیکن تم کبھی ایسا نہیں

ْنُس َواْلِجنُّ َعٰلٓي اَْن یَّاْتُْوا بِِمْثِل ٰھَذا اْلقُْرٰاِن اَل یَاْتُوْ  َن بِِمْثلِٖه َولَْو َكاَن بَْعُضھُْم لِبَْعٍض لَّٕىِِن اْجتََمَعِت ااْلِ

اعالن کر دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن ( )44:۔ االسراء37" ظَِھْیًرا 

کے مثل النا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل النا مشکل ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے 

ٰلی نے چلنج دیا کہ پورا قرآن بنا کر پیش نہیں کر اس کے بعد ہللا تعا( کے مددگار بھی بن جائیں

سکتے تو دس سورتیں ہی بنا کر پیش کر دو۔ جیسا کہ اس مقام پر ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 

اور سورہ  ۲٢چیلنچ دیا کہ چلو ایک سورت بنا کر پیش کرو جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 

اور اس بنا پر آخری ( بحث آیت سورہ یونستفسیر ابن کثیر، زیر )بقرہ کے آغاز میں فرمایا 

ْثلِٖهٓ اِْن َكانُْوا "چیلنچ یہ ہو سکتا ہے کہ اس جیسی ایک بات ہی بنا کر پیش کر دو۔  فَْلیَاْتُْوا بَِحِدْیٍث مِّ

مگر ترتیب نزول سے چیلنج کی اس ترتیب کی تائید نہیں ہوتی۔ ( 12:۔ الطور54" ۘ  12ٰصِدقِْیَن 

 ۔وہللا اعلم با الصواب
 

َ ِاَلَّ ُهَو ۚ فَهَلْ  ٓ ِاَله ِ َوَاْن َلَّ ََّمآ ُاْنزَِل ِبِعَْلِ اّلٰله َتِجْيُبْوا لَُُكْ فَاْعلَُمْوٓا َان َّْم يَس ْ ْسِلُمْوَن        فَِاْن ل  01 َانَُْتْ مُّ

پھر اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن ہللا کے علم کے 

 (۱)ارا گیا ہے اور یہ کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو ساتھ ات

ب دینے سے قاصر ہو، یہ ماننے کے یعنی کیا اس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کا جوا ۱۔۱٤

 لئے، کہ یہ قرآن ہللا ہی کا نازل کردہ ہے، آمادہ نہیں ہوا اور نہ مسلمان ہونے کو تیار ہو؟
 

ُسْوَن        َمْن ََكنَ  َٰ الَهُْم ِفْْيَا َوُِهْ ِفْْيَا ََل يُْب ْم َاُْعَ نَْيا َوِزيْنَََتَا نَُوٰفِ ِالَْْيِ وَة الُّ  01يُرِيُْد الَْحيه

جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال 

 یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور( کا بدلہ)
 

ا ََكنُْوا  ِخَرِة ِاَلَّ النَّاُر ڮ َوَحِبطَ َما َصنَُعْوا ِفْْيَا َوبهِطٌل مَّ ْيَن لَيَْس لَهُْم ِِف اَْله ِ َك اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ  01يَْعَملُْوَن      ُاوله

انہوں  ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ

 (۱)نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں 

ان دو آیات کے بارے میں بعض کا خیال ہے اس میں اہل ریا کار کا ذکر ہے، بعض کے  ۱۔۱٦

نزدیک اس سے مراد یہود و نصارٰی ہیں اور بعض کے نزدیک طالبان دنیا کا ذکر ہے۔ کیونکہ 

ار بھی بعض اچھے عمل کرتے ہیں، ہللا تعاٰلی ان کی جزا انہیں دنیا میں دے دیتا ہے، دنیاد

آخرت میں ان کے لئے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کو قرآن مجید سورہ 

َمْن نُِّرْیُد ثُمَّ َجَعْلنَا لَٗه ُء لِ ۘ  نََشا ْلنَا لَٗه فِْیھَا َماــَمْن َكاَن یُِرْیُد اْلَعاِجلَةَ َعجَّ ) ۱۲،۴۱بنی اسرائیل آیات 

ْدُحْوًرا   ۘ  َجھَنََّم   ِخَرةَ َوَسٰعى لَھَا َسْعیَھَا َوھَُو ُمْؤِمٌن فَاُولٰ 34یَْصٰلىھَا َمْذُمْوًما مَّ ٕىَِك ۘ   َوَمْن اََراَد ااْلٰ

ْشُكْوًرا   ُء َربَِّك ۘ  َوَما َكاَن َعطَا ۘ  ِء َربَِّك  ۘ  طَاِء ِمْن عَ ۘ  ِء َوٰھُٓؤاَل ۘ   ُكاٰلً نُِّمدُّ ٰھُٓؤاَل 38َكاَن َسْعیُھُْم مَّ

ْلنَا بَْعَضھُْم َعٰلي بَْعٍض 40َمْحظُْوًرا   اَْكبَُر تَْفِضْیاًل   ۘ   اُْنظُْر َكْیَف فَضَّ ِخَرةُ اَْكبَُر َدَرٰجٍت وَّ  43َولاَْلٰ

ِخَرِة نَِزْد لَٗه فِْي َحْرثِٖه َمْن َكاَن یُِرْیُد َحْرَث ااْلٰ ) ۴۰اور سور، شورٰی آیت ( 43تا  34:۔ االسراء37( 

ِخَرِة ِمْن نَِّصْیٍب    ۘ   ْنیَا نُْؤتِٖه ِمْنھَا َوَما لَٗه فِي ااْلٰ ( 40:۔ الشوری24( 40َوَمْن َكاَن یُِرْیُد َحْرَث الدُّ

 میں بیان کیا گیا ہے۔
 

نُْه وَ  ِٰٖه َويَْتلُْوُه َشاِهٌد ِمٰ ب ْن رَّ نٍَة ِمٰ ِٰ َك يُْؤِمنُْوَن ِبٖه  ۭ َوَمْن يَّْكُفْر ِبٖه ِمَن اَْلَْحَزاِب َافََمْن ََكَن عَٰله بَي
ِٕ
ى
ۗ ًة  ۭ ُاوله َرْْحَ ٓ ِاَماًما وَّ ُب ُمْوٰسه  فَالنَّاُر َمْوِعُدٗه  ۚ ِمْن قَْبِِلٖ ِكته

َِٰك َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يُْؤمِ  ب َُّه الَْحقُّ ِمْن رَّ نُْه ۤ ِان  01نُْوَن      فَََل تَُك ِِفْ ِمْريٍَة ِمٰ
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کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ ہللا کی طرف کا گواہ ہو 

اوروں کے برابر ہو سکتا )جو پیشوا و رحمت ہے ( گواہ ہو)اور اس سے پہلے موسٰی کی کتاب 

ی اس اور تمام فرقوں میں سے جو بھ( ۴)یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ( ۱( )ہے

ہے پس تو اس میں کسی قسم کے شبہ میں ( ۲)کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم 

نہ رہنا، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں 

 ۔(٤)ہوتے 

'  منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ۱۔۱۷

سے مراد وہ فطرت ہے جس پر ہللا تعاٰلی نے انسانوں کو پیدا ' اپنے رب کی طرف سے دلیل 

ہر ' عبادت جس طرح کہ نبی کا فرمان ہے کہ  فرمایا اور وہ ہللا واحد کا اعتراف اور اسی کی

بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی 

یتلوہ کے معنی ہیں اس کے پیچھے یعنی اس کے ساتھ ہللا کی ( صحیح بخاری)ے ہیں بنا دیت

طرف سے ایک گواہ بھی ہو گواہ سے مراد قرآن ، یا محمد صلی ہللا علیہ وسلم ہیں ، جو اس 

 فطرت صحیحہ کی طرف دعوت دیتے اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس سے پہلے 

تورات بھی جو پیشوا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی  حضرت موسٰی علیہ السالم کی کتاب

یعنی کتاب موسٰی علیہ السالم بھی قرآن پر ایمان النے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ مطلب 

یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو منکر اور کافر ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا 

قرآن۔ یا پیغمبر اسالم )س پر ایک گواہ شخص ہے جو ہللا تعاٰلی کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، ا

بھی ہے، اسی طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات، میں بھی اس کے لئے پیشوائی 

کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور وہ ایمان لے آتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ 

 ے اور دوسرا بالکل خالی ہے۔ایک مومن ہے اور دوسرا کافر۔ ہر طرح کے دالئل سے لیس ہ

یعنی جن کے اندر مذکورہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی پر ایمان الئیں  ۴۔ ۱۷

 گے۔

فرقوں سے مراد روئے زمین پر پائے جانے والے مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی، تمام  ۲۔ ۱۷ 

مد رسول ہللا صلی زرتشی، بدھ مت، مجوسی اور مشرکین و کفار وغیرہ، جو بھی حضرت مح

ہللا علیہ وسلم پر ایمان نہیں الئے گا، اس کا ٹھکانا جہنم ہے یہ وہی مضمون ہے جسے اس 

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے " حدیث میں بیان کیا گیا ہے

یا وہ جہنم جس یہودی، یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں ال

صحیح مسلم کتاب االیمان، باب وجوب االیمان برسالۃ نبینا محمد صلی ہللا علیہ ")میں جائے ہے

اَل یَُخفَُّف  ۘ  ٰخلِِدْیَن فِْیھَا  ) ٦۴یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت ( وسلم الی جمیع الناس

ِ ) ۱۲۴، ۱۲۰ء آیت اور سورہ نسا( ۱٦۴َعْنھُُم اْلَعَذاُب َواَل ھُْم یُْنظَُرْوَن   اِنَّ الَِّذْیَن یَْكفُُرْوَن بِاہلٰلٰ

نَْكفُُر بِبَْعٍض  ِ َوُرُسلِٖه َویَقُْولُْوَن نُْؤِمُن بِبَْعٍض وَّ قُْوا بَْیَن ہللٰاٰ یُِرْیُدْوَن اَْن  ۘ  َوُرُسلِٖه َویُِرْیُدْوَن اَْن یُّفَرِّ وَّ

ِھْینًا    ۘ  َك ھُُم اْلٰكفُِرْوَن َحقًٰا  ىِٕ ۘ  اُولٰ  ۘ  ۱٢۰یَّتَِّخُذْوا بَْیَن ٰذلَِك َسبِْیاًل   َواَْعتَْدنَا لِْلٰكفِِرْیَن َعَذابًا مُّ

ْنھُْم اُولٰ ۱٢۱ قُْوا بَْیَن اََحٍد مِّ ِ َوُرُسلِٖه َولَْم یُفَرِّ
َوَكاَن ۘ  ٕىَِك َسْوَف یُْؤتِْیِھْم اُُجْوَرھُْم ۘ   َوالَِّذْیَن ٰاَمنُْوا بِاہلٰلٰ

ِحیْ  ُ َغفُْوًرا رَّ  میں گزر چکا ہے۔( 354تا  350:۔ النساء2(  ۘ  ۱٢۴ًما   ہللٰاٰ

ْکثَُرالنَّاِس َولَْو َوَمآ اَ )یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا  ٤۔۱۷

 (۱۰۲َوَمآ اَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِْیَن   ( )۱۰۲سورة یوسف۔ ( )َحَرَصْت بُِمؤ ِمنِْینَ 

ابلیس نے اپنا گمان ' تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں الئیں گے '( 301:۔یوسف34

 ۔'یا، مومنوں کے ایک گروہ کے سوا، سب اس کے پیروکار بن گئے سچا کر دکھا
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ْم وَ  ِ َك يُْعَرُضْوَن عَٰله َرّٰبِ
ِٕ
ى
ۗ ِ َكِذًِب  ۭ ُاوله ي عََٰل اّلٰله ِن افََْته ِلِمْْيَ         َوَمْن َاْظََلُ ِممَّ ِ عََٰل الٰظه ْم ۚ َاََل لَْعنَُة اّلٰله ِ ْيَن َكَذبُْوا عَٰله َرّٰبِ ِ ُٓؤََلِۗء اَّلَّ يَُقْوُل اَْلَْشهَاُد هه

01   

یہ لوگ اپنے پروردگار کے ( ۱)اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ہللا پر جھوٹ باندھے 

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ 

 ۔(۴)پروردگار پر جھوٹ باندھا، خبردار ہو کہ ہللا کی لعنت ہے ظالموں پر 

میں تصرف کرنے کا یا آخرت میں شفاعت کا اختیار نہیں دیا یعنی جن کا ہللا نے کائنات  ۱۔۱۲

 ہے۔ ان کی بابت یہ کہا جائے کہ ہللا نے انہیں یہ اختیار دیا ہے۔

قیامت والے دن ہللا تعاٰلی ایک مومن سے ' ں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ حدیث می ۴۔۱۲

کہ تو نے فالں گناہ بھی کیا  اس کے گناہوں کا اقرار و اعتراف کروائے گا کہ تجھے معلوم ہے

تھا، فالں بھی کیا تھا، وہ مومن کہے گا ہاں ٹھیک ہے ہللا تعاٰلی فرمائے گا۔ میں نے ان گناہوں پر 

ں بھی پردہ ڈالے رکھا تھا، جا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں، لیکن دوسرے لوگ یا دنیا می

کافروں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہ یہ گواہی دیں 

 ۔(صحیح بخاری)گے کہ یہی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا 
 

وْ  ْيَن يَُصدُّ ِ ِفُرْوَن        اَّلَّ ِخَرِة ُِهْ كه ِ َويَْبُغْوَِنَا ِعَوًجا  ۭ َوُِهْ ِِبَْله  01َن َعْن َسِبْيِل اّلٰله

یہی آخرت کے منکر ( ۱)جو ہللا کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تالش کر لیتے ہیں 

 ہیں۔

اور لوگوں  یعنی لوگوں کو ہللا کی راہ سے روکنے کے لئے، اس میں کجیاں تالش کرتے ۱۔۱٢

 کو متنفر کرتے ہیں۔
 

َعُف  ِ ِمْن َاْوِلَياَۗء  ۘ يُضه ْن ُدْوِن اّلٰله َك لَْم يَُكْونُْوا ُمْعِجزِْيَن ِِف اَْلَْرِض َوَما ََكَن لَهُْم ِمٰ
ِٕ
ى
ۗ ْوَن         ُاوله ْمَع َوَما ََكنُْوا يُْبِّصُ َتِطْيُعْوَن السَّ لَهُُم الَْعَذاُب ۭ َما ََكنُْوا يَس ْ

11 

نہ یہ لوگ دنیا میں ہللا کو ہراسکے اور نہ ان کا کوئی حمائتی ہللا کے سوا ہوا، ان کے لئے 

 ۔(۱)عذاب دگنا کیا جائے گا نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے ہی تھے 

یعنی ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور  ۱۔۴۰

قت ہی نہیں رکھتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ ہللا نے ان کو کان اور آنکھیں تو دی دیکھنے کی طا

فََمآ اَْغٰنى َعْنھُْم َسْمُعھُْم َواَلٓ ) ' گویا تھیں لیکن انہوں نے ان سے کوئی بات نہ سنی اور نہ دیکھی۔ 

ْن َشْيءٍ ــاَْبَصاُرھُْم َواَلٓ اَفْ  َدتُھُْم مِّ ِۘ کانوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ ان کے ( 48:۔ االحقاف28( ٕۘ

کیونکہ وہ حق سننے سے بہرے اور حق دیکھنے سے ' پہنچایا، نہ ان کی آنکھوں اور دلوں نے 

لَْو ُكنَّا نَْسَمُع اَْو نَْعقُِل ) ح کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے اندھے بنے رہے، جس طر

ِعْیِر  اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ' ( 30:لک۔ الم87(  30َما ُكنَّا فِْيٓ اَْصٰحِب السَّ

 جنہم میں نہ جاتے۔
 

ْوَن         ا ََكنُْوا يَْفََتُ ا َانُْفَسهُْم َوَضلَّ َعِْنُْم مَّ ْوٓ ُ ِِ ْيَن َخ ِ َك اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ  10ُاوله

یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا، جو انہوں نے گھڑ 

 تھا۔رکھا 
 

ْوَن        ُ َِ ِخَرِة ُِهُ اَْلَْخ ُْم ِِف اَْله  11ََل َجَرَم َاِنَّ

 بیشک یہ لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گے۔
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ُب الَْجــنَِّة ۚ ُِهْ فِ  َك َاْْصه
ِٕ
ى
ۗ ْم  ُاوله ِ ِت َوَاْخَبُتْوٓا ِاله َرّٰبِ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ْوَن  ِانَّ اَّلَّ ِِلُ  11    ْْيَا خه

یقیناً جو لوگ ایمان الئے اور انہوں نے کام بھی نیک کئے اور اپنے پالنے والے کی طرف 

 جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔
 

َتِويهنِ  ِمْيعِ  ۭ َهْل يَس ْ ى َواَْلََُصِٰ َوالَْبِصْْيِ َوالسَّ    11َمثًََل  ۭ َافَََل تََذكَُّرْوَن         َمثَُل الَْفرِيَْقْْيِ ََكَْلَُْعه

کیا یہ دونوں ( ۱)ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے، سننے والے جیسی ہے 

 مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔

وں کا تذکرہ پچھلی آیات میں مومنین اور کافرین اور سعادت مندوں اور بدبختوں، دون ۱۔۴٤

فرمایا۔ اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرما کر دونوں کی حقیقت کو مزید واضح کیا جا رہا 

ر بہرے کی طرح ہے اور دوسرے کی دیکھنے اور سننے ہے۔ فرمایا، ایک کی مثال اندھے او

والے کی طرح۔ کافر دنیا میں حق کا روئے زیبا دیکھنے سے محروم اور آخرت میں نجات کے 

ستہ سے بےبہرہ، اسی طرح حق کے دالئل سننے سے بےبہرہ ہوتا ہے، اسی لئے ایسی باتوں را

سے محروم رہتا ہے جو اس کے لئے مفید ہوں۔ اس کے برعکس مومن سمجھ دار، حق کو 

دیکھنے واال اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے واال ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ حق اور خیر کی 

کو سنتا اور ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کرتا اور باطل سے  پیروی کتا ہے، دالئل

اجتناب کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام نفی کے لیے ہے۔ یعنی دونوں برابر 

 اَْصٰحبُ  ۘ  اَل یَْستَِوْيٓ اَْصٰحُب النَّاِر َواَْصٰحُب اْلَجنَِّة  "نہیں ہو سکتے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔

جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے جنتی تو کامیاب ہونے ( )40:۔ الحشر58" ٕىُِزْوَن ۘ  اْلَجنَِّة ھُُم اْلفَا

اندھا اور دیکھنے واال برابر نہیں۔ " ایک اور مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا ( والے ہیں

سورہ ) اندھیرے اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں۔

(  ۘ   40َواَل الظُّلُٰمُت َواَل النُّْوُر   ۘ  38َوَما یَْستَِوي ااْلَْعٰمى َواْلبَِصْیُر  ( )۴۰، ۱٢فاطر۔

 (38-40:۔فاطر15
 

ِبْْيٌ        ْ لَُُكْ نَِذيٌْر مُّ    11َولََقْد َاْرَسلْنَا نُْوًحا ِاله قَْوِمٖهٓ    ۡ ِاّٰنِ

اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف کو ( علیہ السالم)یقیناً ہم نے نوح 

 صاف ہوشیار کر دینے واال ہوں۔
 

ٓ َاَخاُف عَلَْيُُكْ عََذاَب يَْوٍم َاِلْْيٍ          ْ َ  ۭ ِاّٰنِ  11َاْن َلَّ تَْعُبُدْوٓا ِاَلَّ اّلٰله

خوف ہے  مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا( ۱)کہ تم صرف ہللا ہی کی عبادت کرو 

 ۔(۴)

َوَمآ )یہ وہی دعوت توحید ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو دی۔ جس طرح فرمایا  ۱۔۴٦

ٓ اَنَا فَاْعبُُدْوِن اَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك مِ  َّٗه اَلٓ اِٰلهَ ااِلَّ ُسْوٍل ااِلَّ نُْوِحْيٓ اِلَْیِه اَن جو ( 45:۔ االنبیاء43( 45ْن رَّ

 پیغمبر 

سے پہلے بھیجے، ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس  ہم نے آپ

 میری ہی عبادت کرو۔

ر اس دعوت توحید کو نہیں اپنایا تو عذاب اٰلہی سے یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں الئے او ۴۔ ۴٦

 نہیں بچ سکو گے،
 

ىكَ  ْيَن َكَفُرْوا ِمْن قَْوِمٖه َما نَره ِ ي لَُُكْ  فََقاَل الَْمََلُ اَّلَّ ْاِي ۚ َوَما نَره ْيَن ُِهْ َاَراِذلُـنَا َِبِدَي الرَّ ِ ََّبَعَك ِاَلَّ اَّلَّ ىَك ات ثْلَنَا َوَما نَره ا ِمٰ  عَلَْينَا ِمْن فَْضلٍۢ بَْل نَُظنُُُّكْ ِاَلَّ بََّشً

ِذِبْْيَ            11كه
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یسا انسان ہی اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے ج

اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے ( ۱)دیکھتے ہیں 

ہم ( تمہاری پیروی کر رہے ہیں)اور کوئی نہیں جو بےسوچے سمجھے ( ۲)لوگوں کے ( ۴)نیچ 

رہے تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ 

 ہیں۔

یہ وہی شبہ ہے، جس کی پہلے کئی جگہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ کافروں کے  ۱۔۴۷

جیب تھا، جس طرح آج کے اہل بدعت نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع بڑا ع

 کو بھی عجیب لگتا ہے اور وہ بشریت رسول کا انکار کرتے ہیں۔

یں سامنے آتی رہی ہے کہ ابتداء میں اس کو حق کی تاریخ میں یہ بات بھی ہر دور م ۴۔۴۷

اپنانے والے ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معاشرے میں بےنوا کم تر سمجھا جاتا تھا اور 

یثیت اور خوش حال طبقہ اس سے محروم رہتا۔ حتی کہ پیغمبروں کے پیروکاروں کی صاحب ح

بی کی بابت پوچھا تو اس میں عالمت بن گئی۔ چنانچہ شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے ن

اس کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے ' ان سے ایک بات یہ بھی پوچھی کہ 

 حضرت ' لوگ ہیں یا کمزور لوگ 

رسولوں کے پیروکار یہی ' جس پر ہرقل نے کہا ' کمزور لوگ ' ابو سفیان نے جواب میں کہا  

بھی وضاحت کی گئی ہے کہ خوش حال طبقہ  ۔ قرآن کریم میں(صحیح بخاری)لوگ ہوتے ہیں 

َوَكٰذلَِك َمآ اَْرَسْلنَا ِمْن ( )۴۲سورہ زخرف۔)ہی سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتا رہا ہے۔

ْن نَِّذْیٍر ااِلَّ قَاَل ُمْتَرفُْوھَآ  اِنَّا َعٰلٓ ۘ  اِنَّا َوَجْدنَآ ٰابَاۘ  قَْبلَِك فِْي قَْریٍَة مِّ ٍة وَّ ْقتَُدْوَن   َءنَا َعٰلٓي اُمَّ ( 41ي ٰاٰثِرِھْم مُّ

اور یہ اہل ایمان کی دنیاوی حیثیت تھی اور جس کے اعتبار سے اہل کفر ( 41:۔ الزخرف21

انہیں حقیر اور کم تر سمجھتے تھے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے پیروکار معزز اور 

کا انکار کرنے والے  اشراف ہیں چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق

 حقیر اور بےحیثیت ہیں چاہے وہ دنیوں اعتبار سے مال دار ہی ہوں۔

مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا  اہل ایمان چونکہ، ہللا اور رسول کے احکام کے ۲۔۴۷

استعمال نہیں کرتے، اس لئے اہل باطل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بےسوچ سمجھ والے ہیں کہ ہللا کا 

ول انہیں جس طرف موڑ دیتا ہے، یہ مڑ جاتے ہیں جس چیز سے روک دیتا ہے، رک جاتے رس

ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑی بلکہ ایمان کا الزمی تقاضا ہے۔ لیکن اہل کفر و باطل کے 

 ہے۔" عیب"نزدیک یہ خوبی بھی 
 

 ْ ِٰبِ ْن رَّ نٍَة ِمٰ ِٰ رُِهْوَن        قَاَل يهَقْوِم َاَرَءيَُْتْ ِاْن ُكْنُت عَٰله بَي َيْت عَلَْيُُكْ  ۭ َانُلْزُِمُْكُْوَها َوَانَُْتْ لَهَا كه ْن ِعْنِدٖه فَُعٰمِ ًة ِمٰ تهىِنْ َرْْحَ   11 َواه

مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوا اور ! نوح نے کہا میری قوم والو

نہ ( ۴)ھر وہ تمہاری نگاہوں میں پ( ۱)مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو 

 ۔(۲)آئی تو کیا یہ زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈھ دوں حاالنکہ تم اس سے بیزار ہو 

د ایمان و یقین ہے اور رحمت سے مراد نبوت۔ جس سے ہللا تعاٰلی نے بینۃ سے مرا ۱ ۴۲

 حضرت نوح علیہ السالم کو سرفراز کیا تھا۔

سے اندھے ہوگئے۔ چنانچہ تم نے اس کی قدر پہچانی اور نہ  یعنی تم اس کے دیکھنے ۴۔۴۲ 

 اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے، بلکہ اس کو جھٹالیا اور رد کے درپے ہوگئے۔

 جب یہ بات ہے تو ہدایت و رحمت تمہارے حصے میں کس طرح آ سکتی ہے؟۲۔۴۲
 

لُُُكْ عَلَْيِه َماًَل  ۭ ِاْن َاْجرَِي اِ  ىُُكْ قَوْ َويهَقْوِم ََلٓ َاْسَٔـــ  ٓ َاره ْ ِكٰنِ ْم َوله ِ لهُقْوا َرّٰبِ ُْم مُّ َمنُْوا  ۭ  ِاِنَّ يَْن اه ِ ِ َوَمآ َاََن ِبَطاِرِد اَّلَّ ـهَلُْوَن         َلَّ عََٰل اّلٰله  11ًما َّتْ
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میرا ثواب تو صرف ہللا تعاٰلی کے ( ۱)میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا ! میری قوم والو

انہیں اپنے رب سے ملنا ہے ( ۴)ایمان داروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں  ہاں ہے نہ میں

 ۔(۲)لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو 

اکہ تمہارے دماغوں میں یہ شبہ نہ آ جائے کہ اس دعوائے نبوت سے اس کا مقصد تو ت ۱۔۴٢

پر اسی کی رضا کے لئے کر رہا  دولت دنیا اکٹھا کرنا ہے۔ میں تو یہ کام صرف ہللا کے حکم

 ہوں، وہی مجھے اجر دے گا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ السالم کے سرداروں نے بھی معاشرے میں  ۴۔۴٢

کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السالم سے اپنی مجلس یا اپنے قرب 

ئے مکہ نے رسول ہللا سے اس قسم کا سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا ہوگا، جس طرح روسا

اے پیغمبر ان لوگوں ' مطالبہ کیا تھا، جس پر ہللا تعاٰلی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائیں تھیں 

َواَل ( )٢۴سورہ، اال نعام )کو اپنے سے دور مت کرنا جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں 

َما ِمْن  ۘ  ٰدوِة َواْلَعِشيِّ یُِرْیُدْوَن َوْجھَٗه  تَْطُرِد الَِّذْیَن یَْدُعْوَن َربَّھُْم بِاْلغَ  ْن َشْيٍء وَّ َما َعلَْیَك ِمْن ِحَسابِِھْم مِّ

لِِمْیَن   ْن َشْيٍء فَتَْطُرَدھُْم فَتَُكْوَن ِمَن الظٰٰ اپنے نفسوں کو ان ' ( 54:۔ االنعام8( 54ِحَسابَِك َعلَْیِھْم مِّ

کو صبح شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا جو اپنے رب ! لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھئے

سورة الکہف۔ )چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کریں 

 ۘ    َعْنھُمْ  َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذْیَن یَْدُعْوَن َربَّھُْم بِاْلَغٰدوِة َواْلَعِشيِّ یُِرْیُدْوَن َوْجھَٗه َواَل تَْعُد َعْیٰنكَ ( )۴۲

ْنیَا   ۔ 34( َواَل تُِطْع َمْن اَْغفَْلنَا قَْلبَٗه َعْن ِذْكِرنَا َواتَّبََع ھَٰوىهُ َوَكاَن اَْمُرٗہ فُُرطًا ۘ  تُِرْیُد ِزْینَةَ اْلَحٰیوِة الدُّ

 ( 44:الکہف

یعنی ہللا اور رسول کے پیروکار کو حقیر سمجھنا اور پھر انہیں قرب نبوت سے دور  ۲۔۴٢

کرنا، یہ تمہاری جہالت ہے۔ یہ لوگ تو اس الئق ہیں کہ انہیں سر آنکھوں پر کرنے کا مطالبہ 

 بٹھایا جائے نہ کہ دور دھتکارا جائے۔
 

ُْم  ۭ َافَََل تََذكَُّرْوَن          ِ ِاْن َطَرْدَتُّ ِِنْ ِمَن اّلٰله َّْنُّصُ  11َويهَقْوِم َمْن ي

نکال دوں تو ہللا کے مقابلے میں  اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے! میری قوم کے لوگو

 کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔( ۱)میری مدد کون کر سکتا ہے 

 کرنا، ہللا کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ گویا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور ۱۔۲۰
 

 ٓ ِ َوََلٓ َاْعََلُ الَْغْيَب َوََل ُن اّلٰله
ِٕ
ُ  َوََلٓ َاقُْوُل لَُُكْ ِعْنِدْي َخَزاۗى ا  ۭ َاّلٰله ُ َخْْيً ُّْؤِتَْيُُم اّلٰله يَْن تَْزَدِرْيٓ َاْعُيُنُُكْ لَْن ي ِ ََلٓ َاقُْوُل ِلَّلَّ ْ َمَِلٌ وَّ ٓ َانُْفِسهِْم ښ َاقُْوُل ِاّٰنِ َاعََْلُ ِبَما ِِفْ

ِلِمْْيَ        َِّمَن الٰظه ٓ ِاًذا ل ْ   10ِاّٰنِ

ہیں، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ یہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس ہللا کے خزانے 

میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ 

ان کے دل میں جو ہے اسے ہللا ہی ( ۱)رہی ہیں انہیں ہللا تعاٰلی کوئی نعمت دے گا ہی نہیں 

 ۔(۴)ناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقی

بلکہ ہللا تعاٰلی نے انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطا کر رکھا ہے جس کی بنیاد  ۱۔۲۱

وہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور دنیا میں بھی ہللا تعاٰلی  پر

ہارا ان کو حقیر سمجھنا ان کے لئے چاہے گا، تو بلند مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گویا تم

نقصان کا باعث نہیں، البتہ تم ہی عند ہللا مجرم ٹھہرو گے کہ ہللا کے نیک بندوں کو، جن کا ہللا 

 کے ہاں بڑا مقام ہے، تم حقیر اور فرومایہ سمجھتے ہو۔

تو کیونکہ میں ان کی بابت ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، صرف ہللا جانتا ہے،  ۴۔۲۱

 یہ ظلم ہے۔
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ِدِقْْيَ        َت ِجَدالَنَا فَْاِتنَا ِبَما تَِعُدََنٓ ِاْن ُكْنَت ِمَن الٰصه َدلَْتنَا فَاَْكََثْ ُِ قَْد جه  11قَالُْوا يهُنْو

اب تو ( ۱)تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی ! کہا اے نوح( قوم کے لوگوں نے)

 ۔(۴)ارے پاس لے آ اگر تو سچوں میں ہے جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہم

 الئے۔  لیکن اس کے باوجود ہم ایمان نہیں ۱۔۲۴

یہ وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب گمراہ قومیں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر سے  ۴۔۲۴

کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا کر ہمیں تباہ کروا دے۔ حاالنکہ ان 

ہوتی، تو وہ کہتیں کہ اگر سچا ہے اور واقعی ہللا کا رسول ہے، تو ہمارے لئے دعا کر میں عقل 

 کہ ہللا تعاٰلی ہمارا سینہ بھی کھول دے تاکہ ہم اسے اپنا لیں۔
 

ُ ِاْن َشاَۗء َوَمآ َانَُْتْ ِبُمْعِجزِيَْن        ِتْيُُكْ ِبِه اّلٰله ََّما ََّيْ   11قَاَل ِان

 تعاٰلی ہی الئے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو جواب دیا کہ اسے بھی ہللا

 ۔(۱)

ہے، یہ نہیں ہے کہ جب میں چاہوں، تم یعنی عذاب کا آنا خالص ہللا کی مشیت پر موقوف  ۱۔۲۲

پر عذاب آ جائے۔ تاہم جب ہللا عذاب کا فیصلہ کر لے گا یا بھیج دے گا، تو پھر اس کو کوئی 

 نہیں ہے۔ عاجز کرنے واال
 

ُّْغِويَُُكْ  ۭ ُهَو َربُّ  ُ يُرِيُْد َاْن ي  ۭ 11ُُكْ  ۣ َوِالَْيِه تُْرَجُعْوَن       َوََل يَْنَفُعُُكْ نُْصِحْيٓ ِاْن َاَرْدتُّ َاْن َانَْصَح لَُُكْ ِاْن ََكَن اّلٰله

ی کیوں تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہ

( ۴)وہی تم سب کا پروردگار ہے ( ۱)نہ چاہوں، بشرطیکہ ہللا کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو 

 اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔

۔ یعنی تمہارا کفر وجحود اگر اس مقام پر پہنچ چکا (گمراہ کرنا ہے)غواء بمعنی اضالل ا ۱۔۲٤

اپنا لینا ناممکن ہے، تو اسی کیفیت کو ہللا  ہے، جہاں سے کسی انسان کو پلٹ کر آنا اور ہدایت کو

تعاٰلی کی طرف سے مہر لگا دینا کہا جاتا ہے، جس کے بعد ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہ 

جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھی اسی خطرناک موڑ تک پہنچ چکے ہو تو پھر میں تمہاری 

ر زیادہ کوشش کروں، تو یہ کوشش اور خیر خواہی بھی کرنی چاہوں یعنی ہدایت پر النے کی او

 خیر خواہی تمہارے لئے مفید نہیں، کیونکہ تم گمراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو۔ 

ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ۴۔۲٤

عمل کی جزا اور ہے، جہاں وہ تمہیں تمہارے عملوں کی جزا دے گا۔ نیکوں کو انکے نیک 

 بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔
 

رُِمْوَن          ا ُّتْ مَّ ٌء ِمٰ يُْتٗه فََعَٰلَّ ِاْجَراِمْي َوَاََن بَرِْيۗ ىُه  ۭ قُْل ِاِن افََْتَ   11َاْم يَُقْولُْوَن افََْته

ھڑ لیا کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گ

 (۱)ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو 

ہ السالم اور حضرت نوح علیہ السالم بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکالمہ قوم نوح علی ۱۔۲٢

کے درمیان ہوا اور بعض کا خیال ہے کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم اور مشرکین 

ہونے والی گفتگو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں  مکہ کے درمیان

ہللا کی طرف سے منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو میرا جرم ہے، اس کی سزا میں ہی بھگتوں 

گا۔ لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو، جس سے میں بری ہوں، اس کا بھی تمہیں پتہ ہے؟ اس کا وبال 

 ر ہی پڑے گا کیا اس کی بھی تمہیں کچھ فکر ہے؟تو مجھ پر نہیں، تم پ
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ْس ِبَما ََكنُْوا يَْفَعلُ 
ِٕ
َمَن فَََل تَبْتَى ُّْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك ِاَلَّ َمْن قَْد اه َّٗه لَْن ي  ښ11ْوَن      َوُاْوِ َ ِاله نُْوٍِ َان

اور کوئی نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان ال چکے ان کے سوا 

 ۔(۱)اب ایمان الئے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو 

وقت کہا گیا کہ جب قوم نوح علیہ السالم نے عذاب کا مطالبہ کیا اور حضرت نوح  یہ اس ۱۔۲٦

زمین پر ایک کافر بھی بسنے واال نہ رہنے ! علیہ السالم نے بارگاہ اٰلہی میں دعا کی کہ یا رب

 فرمایا، اب مزید کوئی ایمان نہیں الئے گا، تو ان پر غم نہ کھا۔ دے۔ ہللا نے
 

ْغَرقُْوَن        ُْم مُّ ْيَن َظلَُمْوا  ۚ ِاِنَّ ِ اِطْبِنْ ِِف اَّلَّ ْعُيِننَا َوَوْحِينَا َوََل َُّتَ   11َواْصنَعِ الُْفِْلَ ِِبَ

ظالموں کے بارے اور ( ۱)اور کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر 

 (۴)میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر وہ پانی میں ڈبو دیئے جانے والے ہیں 

 اس آیت میں ہللا رب العزت' دیکھ بھال میں  ہماری' اور ' یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے  ۱۔۲۷

' ہماری وحی سے ' کا اثبات ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور ' عین ' کے لئے صفت 

، اس کے طول و عرض وغیرہ کی جو کیفیات ہم نے بتالئی ہیں، اس طرح اسے بنا۔ کا مطلب

اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض، اس کی منزلوں اور کس قسم کی لکڑی 

اور دیگر سامان اس میں استعمال کیا گیا، اس کی تفصیل بیان کی ہے، جو ظاہر بات ہے کہ 

 ہے۔ اس کی پوری تفصیل کا صحیح علم صرف ہللا ہی کو ہے۔کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں 

ومن بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السالم کے بیٹے اور اہلیہ کو لیا ہے جو م ۴۔۲۷

نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم 

طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے  مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے کوئی مہلت

ہالک ہونے کا وقت آ گیا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہالکت کے لئے جلدی نہ کریں، وقت 

 مقرر میں یہ سب غرق ہو جائیں گے، 

 ۔(فتح القدیر)
 

ُرْوا ِمنُْه  ۭقَالَ  ْن قَْوِمٖه َِسِ ُرْوَن       َويَْصنَُع الُْفِْلَ     ۣ َوُُكََّما َمرَّ عَلَْيِه َمََلٌ ِمٰ َٰ ُر ِمنُُْكْ مََكَ تَْس َٰ ُرْوا ِمنَّا فَِاَنَّ نَْس َٰ  ۭ 11ِاْن تَْس

کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وہ ان کا مذاق ( نوح)وہ 

وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم ( ۱)اڑاتے 

 ہو۔پر ہنستے 

خشکی میں کشتی ! نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بن گئے ہو؟ یا اے نوح! مثال کہتے، نوح ۱۔۲۲

 کس لئے تیار کر رہے ہو؟
 

ِقْْيٌ          لُّ عَلَْيِه عََذاٌب مُّ زِيِْه َوَُيِ ْ ِتْيِه عََذاٌب ُيُّ ْ  11فََسْوَف تَْعلَُمْوَن    َمْن َّيَّ

پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس 

 اتر آئے۔( ۱)ہمیشگی کی سزا 

 عد ان کے لئے تیار ہے۔اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے، جو اس دنیوی عذاب کے ب ۱۔۲٢
 

ْل ِفْْيَا ِمْن ُكٍٰ َزْوَجْْيِ اثْنَْْيِ وَ جه  َمَن َمَعٗهٓ ِاَلَّ قَِلْيٌل      ِاَذا َجاَۗء َاْمُرََن َوفَاَر التَّنُّْوُر   قُلْنَا اْْحِ َمَن  ۭ َوَمآ اه َبَق عَلَْيِه الَْقْوُل َوَمْن اه  11َاْهَِلَ ِاَلَّ َمْن س َ

ہم نے کہا کہ کشتی میں ہر قسم کے ( ۱)یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور ابلنے لگا 

اور ( ۴)سوار کرا لے ( دہجانور، ایک نر اور ایک ما)دو ( یعنی)جوڑے ( جانداروں میں سے)
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اور سب ایمان ( ۲)اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی 

 ۔(٢)اس کے ساتھ ایمان النے والے بہت ہی کم تھے ( ٤)والوں کو بھی 

اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور، بعض نے مخصوص جگہیں مثال عین الوردہ  ۱۔٤۰

زمین مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے  اور بعض نے سطح

ے رہی سہی کسر یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی، اوپر سے آسمان کی بارش ن

 پوری کر دی۔

اس سے مراد مذکر اور مؤنث یعنی نر مادہ ہے اس طرح ہر ذی روح مخلوق کا جوڑا  ۴۔٤۰

 بعض کہتے ہیں کہ نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ وہلل اعلم۔کشتی میں رکھ لیا گیا اور 

یہ استشناء یعنی جن کا غرق ہونا تقدیر اٰلہی میں ثبت ہے اس سے مراد عام کفار ہیں، یا  ۲۔٤۰

اَْھلََک سے ہے یعنی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کرا لے، سوائے ان کے جن پر ہللا 

َو )اور حضرت نوح علیہ السالم کی اہلیہ ( کنعان یا۔ یام)بیٹا  کی بات سبقت کر گئی ہے یعنی ایک

 یہ دونوں کافر تھے، ان کو کشتی میں بیٹھنے والوں سے مستشٰنی کر دیا گیا۔( ِعلَۃ

 یعنی سب اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرا لے۔ ٤۔٤۰

ی کم اور بعض نے اس سے بھ ۲۰( د اور عورت مال کرمر)بعض نے ان کی کل تعداد  ٢۔٤۰

بتالئی ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السالم کے تین بیٹے، جو ایمان والوں میں شامل تھے، 

سام، حام، یافت اور ان کی بیویاں اور چوتھی بیوی، یام کی تھی، جو کافر تھا، لیکن اس کی 

 (ابن کثیر)بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ 
 

ِحْْيٌ        َوقَاَل اْرَكُبْوا ِفْْيَا بِ  ْ لََغُفْوٌر رَّ هىَا  ۭ ِانَّ َرِٰبِ ِ َمْجــٖر۩ِٕىَا َوُمْرس ه  10ْسِم اّلٰله

یقیناً میرا ( ۱)نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ ہللا ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، 

 رب بڑی بخشش اور بڑے رحم واال ہے۔

سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا  یعنی ہللا ہی کے نام سے اس کا پانی کی ۱۔٤۱

ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بال خوف و خطر کشتی 

ں سوار ہو جاؤ، ہللا تعاٰلی ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے اسی کے حکم سے چلے گی می

اے ' نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اور اسی کے حکم سے ٹھہرے گی۔ جس طرح ہللا تعاٰلی 

نَا ِمَن )جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو ! نوح ِہ الَِّذْی نَٰجٰ اَْلَحْمُد لِللٰٰ

ٰبَرَکا وَّ اَْنَت َخْیُراْلُمْنِزلِْینَ  بِّ اَْنِزْلنِْی ُمْنَزاًل مُّ لِِمْیَن ہ َو قُْل رَّ سب ' ( ۴۲،۴٢المومنون ( )اْلقَْوِم الظٰٰ

تعریف ہللا ہی کے لئے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہہ کہ اے 

 ۔'تو ہی بہتر اتارنے واال ہے  مجھے بابرکت اتارنا اتار اور! میرے رب

ِ َمْجٖرھا وُمْرٰسِھا)بعض علماء نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت  کا پڑھنا مستحب قرار ( بِْسِم ہللٰاٰ

۔ 21( َر لَنَا ٰھَذا َوَما ُكنَّا لَٗه ُمْقِرنِْینَ ــقُْولُْواُسْبٰحَن الَِّذْي َسخَّ ـَوتَ )دیا ہے، مگر حدیث سے 

 پڑھنا ثابت ہے۔( 31:الزخرف
 

ٰهبَُنَّ اْرَكْب مَّ  َۨ ابْنَٗه َوََكَن ِِفْ َمْعزٍِل ي ُِ ي نُْو ْم ِِفْ َمْوجٍ ََكلِْجَباِل  ۣ َوََنده رِْي ِّبِ ِفرِيَْن         َوِِهَ َّتْ َع اْلكه  11َعنَا َوََل تَُكْن مَّ

نے ( علیہ السالم)اور نوح ( ۱)وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی 

اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا، پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ 

 ۔(۴)سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ 

یعنی جب زمین پر پانی تھا، حٰتی کے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ کشتی  ۱۔٤۴

حضرت نوح علیہ السالم اور ان کے ساتھیوں کو دامن میں سمیٹے، ہللا کے حکم سے اور اس 

کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی۔ ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی 
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ا طََغا )سی لئے دوسرے مقام پر ہللا تعاٰلی نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا۔کیا ہوتی ہے؟ ا اِنَّا لَمَّ

اِعیَةٌ    33ُء َحَمْلٰنُكْم فِي اْلَجاِریَِة  ۘ  اْلَما تَِعیَھَآ اُُذٌن وَّ -34:۔ الحاقہ58( 34لِنَْجَعلَھَا لَُكْم تَْذِكَرةً وَّ

ے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم ن( 33

وحملنہ علی ذات )لئے نصیحت اور یادگار بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں 

اور ہم نے اسے تخنوں اور کیلوں والی ( القمر( )تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر*الواح ودسر

منے چل رہی تھی بدلہ اسکی طرف سے جس کشتی میں سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سا

 کا کفر کیا گیا تھا۔ 

تھا، اسے ' یام  'یہ حضرت نوح علیہ السالم کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام  ۴۔٤۴

حضرت نوح علیہ السالم نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر 

 غرق ہونے والوں میں سے مت ہو۔
 

ِحَم  ۚ قَالَ  ِ ِاَلَّ َمْن رَّ َّْعِصُمِنْ ِمَن الَْماِۗء  ۭ قَاَل ََل عَاُِصَ الَْيْوَم ِمْن َاْمِر اّلٰله ِوْيٓ ِاله َجَبٍل ي  11َوَحاَل بَيَِْنَُما الَْمْوُج فَََكَن ِمَن الُْمْغَرِقْْيَ          َساه

ؤں گا جو مجھے پانی سے اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آجا

نوح نے کہا آج ہللا کے امر سے بچانے واال کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے ( ۱)بچا لے گا 

جن پر ہللا کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوگئی اور وہ ڈوبنے والوں 

 ۔(۴)میں سے ہوگیا 

کر میں پناہ حاصل کرلوں گا، وہاں اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ  ۱۔٤۲

 پانی کیونکر پہنچ سکے گا۔

باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی  ۴۔٤۲

 طغیانی کی زد میں لے لیا۔
 

َْرُض ابْلَِعْي َماَۗءِك َويهَسَماُۗء َاْقِلِعْي َوِغْيَض الَْماُۗء َوقُِِضَ اَْلَمْ  ٓ ِلِمْْيَ        َوِقْيَل َّيه  11ُر َواْسـَتَوْت عََٰل الُْجْوِدٰيِ َوِقْيَل بُْعًدا ِلٰلَْقْوِم الٰظه

اور اے آسمان بس کر تھم جا، اسی وقت پانی ( ۱)فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا 

لگی اور فرما  پہاڑ پر جا( ۲)نامی ' جودی ' اور کشتی ( ۴)سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا 

 ۔(٤)دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو 

نگل جاتا ہے۔ نگلنا، کا استعمال جانور کے لئے ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو  ۱۔٤٤

یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ 

کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتا اس طرح اپنے  پانی بتدریخ خشک نہیں ہوا تھا بلکہ ہللا

 اندر نگل لیا جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے۔

 ا گیا۔یعنی تمام کافروں کو غرق آب کر دی ۴۔٤٤

موصل کے قریب ہے، حضرت نوح علیہ السام کی جودی، پہاڑ کا نام ہے جو بقول بعض  ۲۔٤٤

 قوم بھی اسی کے قریب آباد تھی۔ 

یہ ہالکت اور لعنت اٰلہی کے معنی میں ہے اور قرآن کریم بطور خاص غضب اٰلہی  بُْعًد، ٤۔٤٤

 کی مستحق بننے والی قوموں کے لئے اسے کئی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔
 

ِْكِ  َّٗه فَقَاَل َرٰبِ ِانَّ ابِْنْ ِمْن َاْهِٰلْ َوِانَّ َوْعَدَك الَْحقُّ َوَانَْت َاْحَُكُ الْحه ب ٌِ رَّ ي نُْو  11ْْيَ        َوََنده

نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے 

 ۔(۱)ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے 
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حضرت نوح علیہ السالم نے غالبا شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاہ اٰلہی  ۱۔٤٢

خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے گا، اس  ں یہ دعا کی اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں یہمی

 لئے اس کے بارے میں یہ استدعا کی۔
 

لِْن َما لَيَْس َِلَ ِبٖه عِ  َّٗه َُعٌَل غَْْيُ َصاِلٍح    ڶ فَََل تَْسَٔـــ  َّٗه لَيَْس ِمْن َاْهِِلَ ۚ ِان ُِ ِان ْٓ قَاَل يهُنْو هِِلْْيَ        َْلٌ ۭ ِاّٰنِ  11َاِعُظَك َاْن تَُكْوَن ِمَن الْجه

اس کے کام بالکل ہی ( ۱)ہللا تعاٰلی نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے 

میں ( ۲)تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقا علم نہ ہو ( ۴)ناشائستہ ہیں 

 ۔(٤)میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے  تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں

حضرت نوح علیہ السالم نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا۔  ۱۔٤٦

 تعاٰلی نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ لیکن ہللا

رانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان الئے، تیرے گھرانے سے ہے۔ اس لئے کہ ایک نبی کا اصل گھ

چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی ایمان نہ الئے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو یا بیوی، 

 وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں۔ 

یہ ہللا تعاٰلی نے اس کی علت بیان فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور  ۴۔٤٦

 عمل

یں ہوگا، اسے ہللا کے عذاب سے ہللا کا پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ آج کل لوگ صا لح نہ

پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابستگی کو ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور 

عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے حاالنکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نسبی 

 و یہ وابستگیاں کیا کام آ سکتی ہیں۔قرابت بھی کام نہیں آتی، ت

اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے  ۲۔٤٦

سے ہللا تعاٰلی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السالم کو پہلے سے علم  ذریعے

 س سے پرہیز فرماتے۔ہوتا کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی تو یقینا وہ ا

 تعاٰلی کی طرف سے حضرت نوح علیہ السالم کو نصیحت ہے، جس کا مقصد ان کو یہ ہللا ٤۔٤٦

 اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علمائے عالمین کے لئے ہللا کی بارگاہ میں ہے۔
 

َِلَ َما لَيَْس ِلْ ِبٖه  عِ  ٓ َاُعْوُذ ِبَك َاْن َاْسَٔـــ  ْ ِْيَن       قَاَل َرٰبِ ِاّٰنِ ِِ ٰه َن الْ ٓ اَُكْن ٰمِ ِنْ  11َْلٌ ۭ َوِاَلَّ تَْغِفْر ِلْ َوتَْرَْحْ

نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس 

کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا، تو میں 

 ۔(۱)پانے والوں میں ہو جاؤنگا خسارہ 

ق نہیں تھا، جب حضرت نوح علیہ السالم یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعہ کے مطاب ۱۔٤۷

 تو فورا اس سے رجوع فرما لیا اور ہللا تعاٰلی سے اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔
 

ٍت عَلَْيَك وَ  نَّا َوبََركه ٍ ِمٰ ُِ اْهِبطْ ِبَسَله نَّا عََذاٌب َاِلْْيٌ       ِقْيَل يهُنْو هُْم ِمٰ ُنَمتُِٰعهُْم ُُثَّ يََمسُّ َعَك ۭ َوُاَمٌم س َ ْن مَّ مَّ  ُاَمٍم ِمٰ
ٓ  11عَٰله

جو تجھ ( ۱)ہماری جانب سے سالمتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر، ! فر ما دیا گیا کہ اے نوح

امتیں ہونگی جنہیں ہم فائدہ اور بہت سی وہ ( ۴)پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر 

 ۔(۲)تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا 

 پہاڑ سے ہے جس پر کشتی جا کر ٹھہر گئی تھی۔ یہ اترنا کشتی سے یا اس ۱۔٤۲

اس سے مراد یا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السالم کے ساتھ کشتی میں سوار  ۴۔٤۲

یا آئندہ ہونے والے وہ گروہ ہیں جو ان کی نسل سے ہونے والے تھے، اگلے فقرے کے تھے، 

 پیش نظر یہی دوسرا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔
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ہ ہیں جو کشتی میں بچ جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے۔ مطلب یہ یہ وہ گرو ۲۔٤۲

یا کا سازو سامان ضرور ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لئے ہم دن

 دیں گے لیکن باآلخر عذاب الیم سے دو چار ہوں گے۔
 

َذا   ړ َْْۢباِۗء الَْغْيِب نُْوِحْْيَآ ِالَْيَك ۚ َما ُكْنَت تَْعلَُمهَآ َانَْت َوََل قَْوُمَك ِمْن قَْبِل ھه   11فَاْصَِبْ  ړِانَّ الَْعاِقَبَة ِللُْمتَِّقْْيَ         ِتِْلَ ِمْن َان

ہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے ی

( یقین مانیئے)اس لئے کہ آپ صبر کرتے رہیئے ( ۱)پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم 

 ۔(۴)کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لئے ہے 

کہ یہ غیب کی  یہ نبی سے خطاب ہے اور آپ سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے ۱۔٤٢

 خبریں ہیں 

 جن سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں ورنہ آپ اور آپ کی قوم ان سے ال علم تھی۔ 

کذیب کر رہی ہے اور آپ کو ایذائیں پہنچا رہی ہے، اس پر یعنی آپکی قوم آپ کی جو ت ۴۔٤٢

یرو صبر سے کام لیجئے اس لئے کہ آپ کے مددگار ہیں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پ

کاروں کے لئے ہی ہے، جو تقوٰی کی صفت سے متصف ہیں۔ عاقبت، دنیا و آخرت کے اچھے 

انجام کو کہتے ہیں۔ اس میں متقین کی بڑی بشارت ہے کہ ابتدا میں چاہے انہیں کتنا بھی 

مشکالت سے دوچار ہونا پڑے، تاہم باآلخر ہللا کی مدد و نصرت اور حسن انجام کے وہی 

ْنیَا َویَْوَم ) دوسرے مقام پر فرمایا مستحق ہیں جس طرح  اِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذْیَن ٰاَمنُْوا فِي اْلَحٰیوِة الدُّ

ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والو کی مدد، دنیا میں بھی کریں ' ( 53۔ المو من۔20( یَقُْوُم ااْلَْشھَادُ 

َولَقَْد َسبَقَْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا اْلُمْرَسلِْیَن  )۔ گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے

 373:۔ الصافات17(  ۱۷۲َواِنَّ ُجْنَدنَا لَھُُم اْلٰغلِبُْوَن   ۘ  ۱۷۴اِنَّھُْم لَھُُم اْلَمْنُصْوُرْوَن   ښ۱۷۱

اور البتہ وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صدر ہو چکا ہے کہ وہ مظفر منصور ( 374تا 

 وں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ہ
 

ٗه  ۭ ِاْن َانَُْتْ ِاَلَّ  ٍ غَْْيُ ْن ِاَله َ َما لَُُكْ ِمٰ ْوَن        َوِاله عَاٍد َاَخاُِهْ ُهْوًدا  ۭ قَاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّلٰله  11ُمْفََتُ

! نے کہا میری قوم والو نے بھیجا، اس( ۱)اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم 

 ۔(۴)ہللا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو 

 بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد۔ ۱۔٢۰

 یعنی ہللا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تم ہللا پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ ۴۔٢۰
 

لُ  ْي فََطَرِِنْ  ۭ َافَََل تَْعِقلُْوَن       يهَقْوِم ََلٓ َاْسَٔـــ  ِ   10ُُكْ عَلَْيِه َاْجًرا  ۭ ِاْن َاْجرَِي ِاَلَّ عََٰل اَّلَّ

میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس ! اے میری قوم

 ۔(۱)نے مجھے پیدا کیا تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے 

ہ نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت کے اور اللچ کے تمہیں ہللا کی طرف بال رہا ہے اور ی ۱۔٢۱

طریقہ کار معلوم ہوتا ہے یعنی بجائے  سے دعوت ایک! وہ تمہارا خیر خواہ ہے، آیت میں یَا قَْومِ 

 یہ کہنے کے 

 'اے میری قوم سے مخاطب کیا گیا ہے۔' اے مشرکو ' اے کافرو ' 
 

َتْغِفرُ  تُُِكْ وَ َويهَقْوِم اس ْ ًة ِاله قُوَّ يَِزْدُُكْ قُوَّ ْدَراًرا وَّ َماَۗء عَلَْيُُكْ ِمٰ َّْوا ُمْجرِِمْْيَ         ْوا َربَُُّكْ ُُثَّ تُْوبُْوٓا ِالَْيِه يُْرِسِل السَّ  11ََل تََتَول
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تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی ! اے میری قوم کے لوگو

میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت جناب 

 ۔(۴)تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو ( ۱)قوت بڑھا دے 

حضرت ہود علیہ السالم نے توبہ و استغفار کی تلقین اپنی امت یعنی اپنی قوم کو کی اور  ۱۔٢۴

ور استغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس اس کے دو فوائد بیان فرمائے جو توبہ ا

مالحظہ سورت نوح )طرح قرآن کریم اور بھی بعض مقامات پر یہ فوائد بیان کئے گئے ہیں 

اور نبی کا بھی فرمان ہے من لزم االستغفار جعل ہللا لہ من کل ھم فرجا، ومن کل ضیق ( ۱۱ا۔

دی سے استغفار کرتا ہے، ہللا تعاٰلی اس کے جو پابن' (ابوداود)مخرجا ورزقہ من حیث ال یحتسب 

سی جگہ سے لئے ہر فکر سے کشادگی، اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ای

 روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔

یعنی میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں، اس سے اعراض اور اپنے کفر پر اصرار مت  ۴۔٢۴

 کرو گے تو ہللا کی بارگاہ میں مجرم اور گناہ گار بن کر پیش ہو گے۔ کرو۔ ایسا
 

ُن َِلَ ِبُمْؤِمنِ  ِلهَِتنَا َعْن قَْوِِلَ َوَما ََنْ ٓ اه ُن ِبَتاِرِّكْ َما ََنْ ِٰنٍَة وَّ ُْوُد َما ِجْئَتنَا ِبَبي  11ْْيَ          قَالُْوا ُّيه

الیا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو ! انہوں نے کہا اے ہود

 (۱)اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان النے والے ہیں 

براہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے لیکن شپرہ چشموں کو وہ  ایک نبی دالئل و ۱۔٢۲

وئے کہا کہ ہم بغیر نظر نہیں آتے قوم ہود علیہ السالم نے بھی اسی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہ

 دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑیں؟
 

ْ بَرِيْۗ  َ َواْشهَُدْوٓا َاّٰنِ ٓ ُاْشهُِد اّلٰله ْ ٍء  ۭ قَاَل ِاّٰنِ ِلهَِتنَا ِبُسْوۗ ىَك بَْعُض اه َُّقْوُل ِاَلَّ اْعََته ا تُّْشُِكْوَن         ِاْن ن مَّ    11ٌء ِمٰ

اس نے ( ۱)تے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آگیا ہے بلکہ ہم تو یہی کہ

جواب دیا کہ میں ہللا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ہللا کے سوا ان سب سے 

 ۔(۴)بیزار ہوں، جنہیں تم شریک بنا رہے ہو 

نہیں کر سکتے، یعنی تو جو ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاخی کرتا ہے کہ یہ کچھ  ۱۔٢٤

معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تیری اس گستاخی پر تجھے کچھ کہہ دیا ہے اور تیرا 

ے نام نہاد مسلمان بھی اس قسم کے توہمات کا شکار ہیں دماغ ماؤف ہو گیا ہے۔ جیسے آج کل ک

یں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص اور بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، تو کہتے ہ

ان کی شان میں گستاخی ہے اور خطرہ ہے کہ اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کا وہ بیڑا 

 غرق کر دیں۔ نعوذ باہلل من الخرافات واالکاذیب۔

یعنی ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں اور تمہارا یہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے  ۴۔٤٢

ہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کا مافوق اال سباب کچھ کر دیا ہے، بالکل غلط ہے، ان کے اندر ی

 طریقے سے نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔
 

ْيًعا ُُثَّ ََل تُْنِظُرْوِن         11ِمْن ُدْوِنٖه فَِكْيُدْوِِنْ ََجِ

 ۔(۱)اچھا تم سب ملکر میرے خالف چالیں چل لو مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو 

ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت  اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ۱۔٢٢

حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود سب ملکر میرے خالف کچھ کر  کچھ کر سکتے ہیں تو لو میں

کے دکھاؤ۔ مزید اس سے نبی کے انداز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قدر بصیر پر ہوتا ہے کہ اسے 

 اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔
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ْ تَوَ  ْ عَٰله ِِصَ ِاّٰنِ ِخذٌۢ ِبنَاِصَيَِتَا  ۭ ِانَّ َرِٰبِ ٍَّة ِاَلَّ ُهَو اه ُُِٰكْ ۭ َما ِمْن َداۗب ْ َوَرب ِ َرِٰبِ ُْت عََٰل اّلٰله َتِقْْيٍ       ُكَّ س ْ  11اٍط مُّ

میرا بھروسہ صرف ہللا تعاٰلی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں 

یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ( ۱)پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے دھرنے والے ہیں سب کی 

 ۔(۴)ہے 

ذات ہے جو میرا اور یعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہرچیز کا قبضہ و تصرف ہے، وہی  ۱۔٢٦

تمہارا رب ہے میرا توکل اسی پر ہے۔ مقصد ان الفاظ سے حضرت ہود علیہ السالم کا یہ ہے کہ 

ٹھہرا رکھا ہے ان پر بھی ہللا ہی کا قبضہ و تصرف ہے، ہللا تعاٰلی جن کو تم نے ہللا کا شریک 

 ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔

عنی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے یقیناً یہ دعوت ہی صراط مستقیم ہے اس پر چل ی ۴۔٢٦

مستقیم سے اعراض انحراف  کر نجات اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو اور اس صراط

 تباہی و بربادی کا باعث ہے۔
 

ُُكْ ۚ َوََل  ْ قَْوًما غَْْيَ َتْخِلُف َرِٰبِ آ ُاْرِسلُْت ِبٓهٖ ِالَْيُُكْ  ۭ َويَس ْ َّْوا فََقْد َابْلَْغُتُُكْ مَّ ٍء َحِفْيظٌ      فَِاْن تََول ْ عَٰله ُكِٰ ََشْ ا  ۭ ِانَّ َرِٰبِ ً ْونَٗه َشـْئَـــ   11 تَُْضُّ

پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری 

تھا، میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ ( ۱)طرف بھیجا گیا 

 (۲)یقیناً میرا پروردگار ہرچیز پر نگہبان ہے ( ۴)بھی بگاڑ نہ سکو گے 

 د میری ذمہ داری ختم اور تم پر حجت تمام ہوگی۔یعنی اس کے بع ۱۔٢۷

وہ یعنی تمہیں تباہ کر کے تمہاری زمینوں اور امالک کا وہ دوسروں کو مالک بنا دے، تو  ۴۔٢۷

ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے بلکہ وہ اپنی مشیت و حکمت 

 کے مطابق ایسا کرتا رہتا ہے۔

مجھے تمہارے مکرو فریب اور سازشوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور شیطانی یقیناً وہ  ۲۔٢۷

چالوں سے بھی بچائے گا، عالوہ ازیں ہر نیک بد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری 

 جزا دے گا۔
 

نَّا  ۚ  ٍة ِمٰ َمنُْوا َمَعٗه ِبَرْْحَ يَْن اه ِ اَّلَّ ا َجاَۗء َاْمُرََن ََنَّْينَا ُهْوًدا وَّ ْن عََذاٍب غَِلْيظٍ      َولَمَّ ُْم ِمٰ  11َوََنَّْيِنه

اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت 

 (۱)سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا 

اب ہے جس کے ذریعے سے سخت عذاب سے مراد وہی الرِّ ْیَح اْلَعقِْیَم تیز آندھی کا عذ ۱۔٢۲

حضرت ہود علیہ السالم کی قوم عاد کو ہالک کیا گیا جس سے حضرت ہود علیہ السالم اور ان 

 پر ایمان النے والوں کو بچا لیا گیا۔
 

ََّبُعْوٓا َاْمَر ُكِٰ َجبَّاٍر َعِنْيٍد    ْم َوَعَصْوا ُرُسَِلٗ َوات ِ يهِت َرّٰبِ  11     َوِتِْلَ عَاٌد    ڐ َجَحُدْوا ِِبه

( ۱)یہ تھی قوم عاد، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی 

 ۔(۴)نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی 

عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ السالم ہی بھیجے گئے تھے، یہاں ہللا  ۱۔٢٢

ہللا کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس سے یا تو یہ واضح کرنا  تعاٰلی نے فرمایا کہ انہوں نے

تمام مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب، یہ گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ کیونکہ 

رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفر اور انکار میں اتنی 

کے بعد اگر ہم اس قوم میں متعدد رسول بھی  آگے بڑھ چکی تھی کہ حضرت ہود علیہ السالم
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بھیجتے، تو یہ قوم ان سب کی تکذیب ہی کرتی۔ اور اس سے قطعاً یہ امید نہ تھی کہ وہ کسی 

بھی رسول پر ایمان لے آتی۔ یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی انبیاء بھیجے گئے ہوں اور اس قوم نے 

 ہر ایک کی تکذیب کی۔

کی تکذیب کی لیکن جو لوگ ہللا کے حکموں سے سرکشی کرنے  یعنی ہللا کے پیغمبروں ۴۔٢٢

 والے اور نافرمان تھے، ان کی اس قوم نے پیروی کی۔
 

ُْم ۭ َاََل بُْعدً  َمِة  ۭ َاََلٓ ِانَّ عَاًدا َكَفُرْوا َرّبَّ يَْوَم الِْقيه نَْيا لَْعنًَة وَّ ِذِه الُّ َِٰعاٍد قَْوِم ُهْوٍد     َوُاتِْبُعْوا ِِفْ هه     11   ا ل

دیکھ لو قوم عاد نے ( ۱)دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی 

 ۔(۴)اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو 

لَْعنَہ کا مطلب ہللا کی رحمت سے دوری، امور خیر سے محرومی اور لوگوں کی طرف  ۱۔٦۰

نت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ مالمت اور سے مالمت و بیزاری۔ دنیا میں یہ لع

اور بیزاری کے انداز میں ہوگا اور قیامت میں اس طرح کہ وہاں عٰلی رؤوس الشہاد ذلت 

 رسوائی سے دو چار اور عذاب اٰلہی میں مبتال ہوں گے۔ 

یسا کہ بُْعد کا یہ لفظ رحمت سے دوری اور لعنت اور ہالکت کے معنی کے لئے ہے، ج ۴۔٦۰

 ی ہے۔اس سے قبل بھی وضاحت کی جا چک
 

ٗه  ۭ ُهَو َانَْشاَُكُْ  [ ٍ غَْْيُ ْن ِاَله َ َما لَُُكْ ِمٰ ِلًحا   ۘ قَاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّلٰله َتْغِفُرْوُه ُُثَّ تُْوبُْوٓا ِالَْيِه  َوِاله ثَُمْوَد َاَخاُِهْ صه َتْعَمَرُُكْ ِفْْيَا فَاس ْ َن اَْلَْرِض َواس ْ ْ قَرِيٌْب  ِۭمٰ  ِانَّ َرِٰبِ

ِجْيٌب          10مُّ

اس نے کہا کہ اے میری قوم تم ہللا کی ( ۱)اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا 

اور ( ۲)اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ( ۴)عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں 

س تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف پ( ٤)اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے 

 رجوع کرو۔ بیشک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے واال ہے۔

ے ما قبل پر۔ یعنی َو اَْرَسلنَا اِلَٰی ثُُمْوَد ہم نے ثمود کی طرف بھیجا۔ یہ َو اِلَٰی ثَُمْوَد عطف ہ ۱۔٦۱

ذیر تھی اور یہ قوم عاد کے بعد میں رہائش پ( حجر)قوم تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن 

ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السالم کو یہاں بھی ثمود کا بھائی کہا۔ جس سے مراد انہی کے خاندان 

 اور قبیلے کا ایک فرد ہے۔

حضرت صالح علیہ السالم نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، جس  ۴۔٦۱

 طرح کہ انبیاء کا طریق رہا ہے۔

نی ابتدا میں تمہیں زمین سے پیدا کیا اس طرح کہ تمہارے باپ آدم علیہ السالم کی یع ۲۔٦۱ 

سے پیدا ہوئے یوں گویا تمام انسانوں  تخلیق مٹی سے ہوئی اور تمام انسان صلب آدم علیہ السالم

کی پیدائش زمین سے ہوئی۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو، سب زمین ہی سے پیدا ہوتا 

اسی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے۔ جو رحم مادر میں جا کر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے اور 

 ہے۔

نے کی استعداد اور صالحیت پیدا کی، جس یعنی تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کر ٤۔٦۱

سے تم رہائش کے لئے مکان تعمیر کرتے، خوراک کے لئے کاشت کاری کرتے اور دیگر 

 کرنے کے لئے صنعت و حرفت سے کام لیتے ہو۔ ضروریات زندگی مہیا
 

َّنَ  َِبُۗؤََن َوِان َّْعُبَد َما يَْعُبُد اه َذآ َاتَِْنهىنَآ َاْن ن ا قَْبَل ھه ِلُح قَْد ُكْنَت ِفْينَا َمْرُجوًّ ا تَْدُعْوََنٓ ِالَْيِه ُمرِيٍْب         قَالُْوا يهصه مَّ  11ا لَِفْي َشٰكٍ ِمٰ
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اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا ! انہوں نے کہا اے صالح

تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہمیں 

 ۔(۱)تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بال رہا ہے 

امانت و دیانت میں ممتاز ہوتا ہے یعنی پیغمبر اپنی قوم میں چونکہ اخالق و کردار اور  ۱۔٦۴

اس لئے قوم کی اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اسی اعتبار سے حضرت صالح علیہ 

ھی ان سے یہ کہا۔ لیکن دعوت توحید دیتے ہی ان کی امیدوں کا یہ مرکز، ان السالم کی قوم نے ب

طرف حضرت صالح علیہ  کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا اور اس دین میں شک کا اظہار کیا جس

 السالم انہیں بال رہے تھے یعنی دین توحید
 

ِِنْ ِمَن  َّْنُّصُ ًة فََمْن ي تهىِنْ ِمنُْه َرْْحَ ْ َواه ِٰبِ ْن رَّ نٍَة ِمٰ ِٰ ِسْْيٍ قَاَل يهَقْوِم َاَرَءيَُْتْ ِاْن ُكْنُت عَٰله بَي ِ ِاْن َعَصْيُتٗه    ۣ فََما تَزِيُْدْونَِنْ غَْْيَ ََّتْ  11       اّلٰله

ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ! اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو

دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو پھر اگر میں ( ۱)کسی مضبوط 

تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو ( ۴)نے اس کی نافرمانی کر دی 

 ۔(۲)ہی بڑھا رہے ہو  میرا نقصان

بِْینٍَۃ سے مراد وہ ایمان و یقین ہے، جو ہللا تعاٰلی پیغمبر کو عطا فرماتا ہے اور رحمت  ۱۔٦۲

 پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔سے نبوت، جیسا کہ 

نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں تمہیں حق کی طرف اور ہللا واحد کی عبادت کی  ۴۔٦۲

 کہ تم چاہتے ہو۔ چھوڑ دوں، جیساطرف بالنا 

یعنی اگر میں ایسا کروں تو مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے، البتہ اس طرح تم  ۲۔٦۲

 میرے نقصان و خسارے میں ہی اضافہ کرو گے۔
 

ْوَها ِبسُ  ِ َوََل تََمسُّ ٓ َاْرِض اّلٰله ُكْ ِِفْ يًَة فََذُرْوَها ًَتْ ِ لَُُكْ اه ِذٖه ََنقـَـُة اّلٰله ٍء فَيَْاُخَذُُكْ عََذاٌب قَرِيٌْب        َويهَقْوِم هه  11ۗوْ

ہللا کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لئے ایک معجزہ ہے اب تم ! اور اے میری قوم والو

اسے ہللا کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری 

 (۱)عذاب تمہیں پکڑ لے گا 

ے ایک پہاڑ یا نٹنی جو ہللا تعاٰلی نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنیہ وہی او ۱۔٦٤

کہا گیا ہے کیونکہ یہ خالص ہللا کے ( ہللا کی اونٹنی)ایک چٹان سے برآمد فرمائی اس لئے اسے 

 حکم سے معجزانہ

طور پر مذکورہ خالف عادت طریقے سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی 

 ی کہ اسے ایذا نہ پہنچانا ورنہ تم عذاب اٰلہی کی گرفت تھ

 میں آ جاؤ گے۔
 

ِِلَ َوْعٌد غَْْيُ َمْكُذْوٍب         ٍم ۭذه  11فََعَقُرْوَها فََقاَل تََمتَُّعْوا ِِفْ َداِرُُكْ ثَلهثََة َاَّيَّ

نے پھر بھی لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپ

 (۱)گھروں میں تین تین دن تو رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں 

ریز لیکن ان ظالموں نے اس زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان النے سے گ ۱۔٦٢

کیا بلکہ حکم اٰلہی سے صریح سرتابی کرتے ہوئے اسے مار ڈاال، جس کے بعد انہیں تین دن 

 اب کے ذریعے سے ہالک کر دیا جائے گا۔کی مہلت دے دی گئی کہ تین دن کے بعد تمہیں عذ
 

ٍذ  ۭ اِ 
ِٕ
نَّا َوِمْن ِخْزِي يَْوِمى ٍة ِمٰ َمنُْوا َمَعٗه ِبَرْْحَ يَْن اه ِ اَّلَّ ِلًحا وَّ ا َجاَۗء َاْمُرََن ََنَّْينَا صه ََّك ُهَو الَْقِويُّ الَْعزِيُْز         فَلَمَّ  11نَّ َرب
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کو اور ان پر ایمان النے والوں کو اپنی رحمت ہم نے صالح ( ۱)پھر جب ہمارا فرمان آپہنچا 

 سے اسے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔

س سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا اور حضرت صالح ۱۔ ا ٦٦

 ہالک کر دیا گیا۔علیہ السالم اور ان پر ایمان النے والوں کے سوا، سب کو 
 

ِثِمْْيَ          ْيَحُة فََاْصَبُحْوا ِِفْ ِدََّيِرِِهْ جه ْيَن َظلَُموا الصَّ ِ    11َوَاَخَذ اَّلَّ

پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ( ۱)اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آدبوچا 

 (۴)ہوئے رہ گئے 

میں آیا، بعض کے نزدیک یہ حضرت کی صورت ( چیخ زور کی کڑک)یہ عذاب َصْیَحۃً  ۱۔٦۷

جبرائیل علیہ السالم کی چیخ تھی اور بعض کے نزدیک آسمان سے آئی تھی۔ جس سے ان کے 

ور ان کی موت واقعہ ہو گئی، اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی بھونچال دل پارہ پارہ ہوگئے ا

ْجفَةُ ) ۷۲رجفہ بھی آیا، جس نے سب کچھ تہ باال کر دیا۔ جیسا کہ سورہ اعراف  فَاََخَذْتھُُم الرَّ

 میں فاخذتھم الرجفہ کے الفاظ ہیں( فَاَْصبَُحْوا فِْي َداِرِھْم ٰجثِِمْینَ 

جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ موت  ۴۔٦۷

 سے ہم 

 کنار ہو کر منہ کے بل زمین پر پڑے رہے۔ 
 

َّْم يَْغنَْوا ِفْْيَا  ُْم  ۭ َاََل بُْعًدا ِلٰثَُمْوَد            ََۭكَْن ل    11 َاََلٓ ِانَّ ثَُمــْوَد۟ا َكَفُرْوا َرّبَّ

آگاہ رہو کہ قوم ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ ( ۱)ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے 

 سن لو ان ثمودیوں پر پھٹکار ہے۔

اس طرح حرف غلط کی طرح مٹا دیئے گئے، ان کی بستی یا خود یہ لوگ یا دونوں ہی،  ۱۔٦۲

 گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔
 

ٌ فََما لَِبَث َاْن َجاَۗء ِبِعْجٍل َحنِ  ي قَالُْوا َسلهًما  ۭ قَاَل َسَله ِهْْيَ ِِبلْبُّْشه  11ْيٍذ          َولََقْد َجاَۗءْت ُرُسلُنَآ ِاْبره

اور سالم کہا ( ۱)س خوشخبری لے کر پہنچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پا

اور بغیر کسی تاخیر کے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت ( ۲)انہوں نے بھی جواب میں سالم دیا ( ۴)

 (٤)لے آئے 

یہ دراصل حضرت لوط اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ  ۱۔٦٢

تھے۔ حضرت لوط علیہ السالم کی بستی  السالم، حضرت ابراہیم علیہ السالم کے چچا زاد بھائی

بحرہ، میت کے جنوب مشرق میں تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السالم فلسطین میں مقیم تھے۔ 

ط علیہ السالم کی قوم کو ہالک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تو ان کی طرف سے جب حضرت لو

ہوئے راستے میں  فرشتے بھیجے گئے۔ یہ فرشتے قوم لوط علیہ السالم کی طرف جاتے

 حضرت ابراہیم علیہ السالم کے پاس ٹھہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔

 رتے ہیں۔یعنی سلمنا سالما علیک ہم آپ کو سالم عرض ک ۴۔٦٢

جس طرح پہال سالم ایک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا۔ اس طرح یہ سالم مبتدا یا خبر  ۲۔٦٢

 :ہونے کی بنا پر مرفوع ہے عبادت ہوگی

 ْمُرُکْم َساَل م،ُ یا َعلَْیُکْم َساَلم،ُ۔ اَ 

 حضرت ابرا ہیم علیہ السالم بڑے مہمان نواز تھے وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ٤۔٦٢ 

ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معزور ہیں، بلکہ انہوں نے انہیں 

ئے بھنا ہوا بچھڑا ال کر ان کی خدمت مہمان سمجھا اور فورا مہمانوں کی خاطر تواضع کے ل
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میں پیش کر دیا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ 

 جو موجود ہو حاضر خدمت کر دیا جائے۔
 

ٓ  َايِْدَُّيُْم ََل تَِصُل ِالَْيِه نَِكَرُِهْ َوَاْوَجَس ِمِْنُْم ِخْيَفًة  ۭ قَالُْوا ََل  ا َراه ٓ ُاْرِسلْنَآ ِاله قَْوِم لُْوٍط       فَلَمَّ  ۭ 11ََّتَْف ِاَنَّ

اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس 

انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو قوم لوط کی ( ۱)کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے 

 ۔(۴)طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں 

ابرا ہیم علیہ السالم نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ  حضرت ۱۔۷۰

ز معروف تھی کہ آئے رہے تو انہوں کو خوف محسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چی

 ہوئے مہمان اگر

ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کی آنے والے مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں 

ہ بھی معلوم ہوا کہ ہللا کے پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ابراہیم علیہ آئے۔ اس سے ی

 السالم غیب دان ہوتے تو بھنا ہوا بچھڑا بھی نہ التے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔

نسان کے اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا، یا ان کے آثار سے جو ایسے موقع پر ا ۴۔۷۰

ہیں یا اپنی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السالم نے اظہار فرمایا، جیسا  چہرے پر ظاہر ہوتے

چنانچہ فرشتوں نے کہا ڈرو ' ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے ' کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے 

نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں بلکہ ہللا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم قوم 

 رف جا رہے ہیں۔لوط علیہ السالم کی ط
 

َق يَْعُقْوَب        َراِۗء ِاْْسه َق    َوِمْن وَّ ْْسه َا ِِبِ ِنه ْ َمٌة فََضِحَكْت فَبَّشَّ
ِٕ
 10َواْمَرَاتُٗه قَاۗى

تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے ( ۱)اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی 

 پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔

ہ کیوں ہنسیں؟ بعض کہتے ہیں کہ قوم لوط علیہ السالم کی فساد حضرت ابراہیم کی اہلی ۱۔۷۱

سے انہوں نے مسرت کی۔ بعض کہتے انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھیں، ان کی ہالکت کی خبر 

ہیں اس لئے ہنسی آئی کہ دیکھو آسمانوں سے ان کی ہالکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ قوم 

تقدیم و تاخیر ہے۔ اور اس ہنسنے کا تعلق اس غفلت کا شکار ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ 

 بشارت سے ہے جو فرشتوں نے بوڑھے جوڑے کو دی۔ وہللا اعلم۔
 

ْيٌب          ٌء َْعِ َذا لَََشْ ْيًخا  ۭ ِانَّ ھه َذا بَْعِٰلْ ش َ ھه ْوٌز وَّ  َءَاِلُ َوَاََن َْعُ
ٓ  11قَالَْت يهَويْلَِته

اوالد کیسے ہوسکتی ہے میں خود بڑھیا اور یہ میرے ہاں ! وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی

 ۔(۱)میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے 

یہ اہلیہ حضرت سارہ تھیں، جو خود بھی بوڑھی تھیں اور ان کا شوہر حضرت ابراہیم  ۱۔۷۴

 ان سے ہوا۔علیہ السالم بھی بوڑھے تھے۔ اس لئے تعجب ایک فطری امر تھا، جس کا اظہار 
 

ْيٌد مَّ  َّٗه َْحِ ُتٗه عَلَْيُُكْ َاْهَل الَْبيِْت  ۭ ِان ِ َوبََركه ِ َرْْحَُت اّلٰله  11ِجْيٌد       قَالُْوٓا َاتَْعَجِبْْيَ ِمْن َاْمِر اّلٰله

ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں ( ۱)فرشتوں نے کہا کیا تو ہللا کی قدرت سے تعجب کر رہی 

بیشک ہللا حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان ( ۴)کی برکتیں نازل ہوں  ہللا کی رحمت اور اس

 واال ہے۔
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کے قضا و قدر پر کس طرح تعجب کا یہ استفہام انکار کے لئے ہے۔ یعنی تو ہللا تعاٰلی  ۱۔۷۲

اظہار کرتی ہے جبکہ اس کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کا محتاج 

 سے معرض وجود میں آ جاتا ہے۔( ہو جا)اہے، اس کے لفظ ُکْن ہے، وہ تو جو چ

سے یاد کیا ' یت اہل ب' حضرت ابراہیم علیہ السالم کی اہلیہ محترمہ کو یہاں فرشتوں نے  ۴۔۷۲ 

کا صیغہ استعمال کیا۔ جس سے یہ بات ( َعلَْیُکمْ )اور دوسرے ان کے لئے جمع مذکر مخاطب 

ے جمع مذکر کے صیغے کا استعمال بھی جائز ہے۔ جیسا کہ کے لئ' اہل بیت ' ثابت ہوگئی کہ

میں ہللا تعاٰلی نے رسول ہللا کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا ہے اور  ۲۲سورہ احزاب،

 انہیں جمع مذکر کے صیغے سے مخاطب بھی کیا ہے۔
 

ادِ  ي َُيَ ٌُ َوَجاَۗءتُْه الْبُّْشه ْو ِهْْيَ الرَّ ا َذَهَب َعْن ِابْره  ۭ 11لُنَا ِِفْ قَْوِم لُْوٍط       فَلَمَّ

جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے 

 (۱)میں کہنے سننے لگے 

اس مجادلہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السالم نے فرشتوں سے کہا کہ جس  ۱۔۷٤

میں حضرت لوط علیہ السالم بھی موجود ہیں۔ جس پر بستی کو تم ہالک کرنے جا رہے ہو، اسی 

ے کہا ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السالم بھی وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو اور ان کے فرشتوں ن

 گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے۔
 

ِنْيٌب        اٌه مُّ ِهْْيَ لََحِلْْيٌ َاوَّ  11ِانَّ ِاْبره

 ہت تحمل والے نرم دل اور ہللا کی جانب جھکنے والے تھے۔یقیناً ابراہیم ب
 

ْم عََذاٌب غَْْيُ َمْرُدوْ  ِتْْيِ ُْم اه َِٰك ۚ َوِاِنَّ َّٗه قَْد َجاَۗء َاْمُر َرب َذا  ۚ ِان ِهْْيُ َاْعرِْض َعْن ھه  11ٍد         يهــٓـِاْبره

اور ان پر نہ ٹالے جانے اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آپہنچا ہے، ! اے ابراہیم

 (۱)واال عذاب ضرور آنے واال ہے 

یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السالم سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ  ۱۔۷٦

آ چکا ہے، جو ہللا کے ہاں مقدر تھا۔ اور اب یہ ( ہالکت کا)نہیں، اسے چھوڑیئے ہللا کا وہ حکم 

 ے گا نہ کسی کی دعا سے ٹلے گا۔عذاب نہ کسی کے مجادلے سے روک
 

َذا يَْوٌم َعِصيٌْب          قَاَل ھه ْم َذْرعًا وَّ ْم َوَضاَق ِّبِ َء ِّبِ ۗ ْ ِٰ ا َجاَۗءْت ُرُسلُنَا لُْوًطا   1َولَمَّ

جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین 

کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے ہوگئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور 

(۱) 

حضرت لوط علیہ السالم کی اس سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ  ۱۔۷۷

وانوں کی شکل میں آئے تھے، جو بےریش تھے، جس سے حضرت لوط علیہ فرشتے نوج

کہ ان کو یہ پتہ السالم نے اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا۔ کیون

نہیں تھا کہ آنے والے یہ نوجوان، مہمان نہیں ہیں، بلکہ ہللا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو 

 اس قوم کو ہالک کرنے کے لئے آئے ہیں۔
 

ُٓؤََلۗ  ِت ۭ قَاَل يهَقْوِم هه اه يِٰ ُزْوِن ِِفْ َضْيِفْي ۭ َالَيَْس ِمنُُْكْ َرُجٌل َوَجاَۗءٗه قَْوُمٗه ُُّيَْرُعْوَن ِالَْيِه  ۭ َوِمْن قَْبُل ََكنُْوا يَْعَملُْوَن الس َّ َ َوََل َُّتْ َُّقوا اّلٰله ِء بَنَاِِتْ ُهنَّ َاْطهَُر لَُُكْ فَات

ْيٌد         ش ِ  11رَّ
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اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آپہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتال تھی 

ہللا ( ۴)بیٹیاں جو تمہارے لئے بہت ہی پاکیزہ ہیں  یہ میری! لوط نے کہا اے قوم کے لوگو( ۱)

سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھال آدمی 

 ۔(۲)نہیں 

جب اغالم بازی کے ان مریضوں کو پتہ چال کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السالم کے  ۱۔۷۲

انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا، تاکہ ان سے  گھر آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آئے اور

 اپنی غلط خواہشات پوری کریں۔

ہے تو اس کے لئے میری اپنی یعنی تمہیں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکین مقصود  ۴۔۷۲ 

بیٹیاں موجود ہیں، جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو۔ یہ تمہارے لئے ہر طرح 

ے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لئے سے بہتر ہے۔ بعض ن

کہا کہ پیغمبر اپنی امت کے لئے ایک طرح کا باپ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لئے 

 ( ابن کثیر)عورتیں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کرو 

زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ  یعنی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ۲۔۷۲

کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے، جو میزبانی کے تقاضوں اور اس کی 

و سمجھ سکے، اور تمہیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے، حضرت لوط علیہ نزاکت ک

لواقع نو وارد مسافر اور السالم نے یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کہیں کہ وہ ان فرشتوں کو فی ا

مہمان ہی سمجھتے رہے۔ اس لئے بجا طور پر ان کی مخالفت کو اپنی عزت و وقار کے لئے 

ضروری سمجھتے رہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا یا وہ عالم الغیب ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ 

مجید نے  انہیں یہ پریشانی ہرگز الحق نہ ہوتی، جو انہیں ہوئی اور جس کا نقشہ یہاں قرآن

 کھینچا ہے۔
 

ََّك لََتْعََلُ َما نُرِيُْد           11قَالُْوا لََقْد عَِلْمَت َما لَنَا ِِفْ بَنهِتَك ِمْن َحٰقٍ ۚ َوِان

انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو 

 (۱)اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے 

ی ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل رد کر دیا اور غیر فطری کام اور یعن ۱۔۷٢

بےحیائی پر اصرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بےحیائی کی 

 عادت خبیثہ میں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہوگئی تھی۔
 

ةً  ِوْيٓ ِاله ُرْكٍن َشِديٍْد        قَاَل لَْو َانَّ ِلْ ِبُُكْ قُوَّ   11َاْو اه

لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا اسرا پکڑ 

 ۔(۱)پاتا 

قوت سے اپنے دست بازو اور اپنے وسائل کی قوت یا اوالد کی قوت مراد ہے اور شدید  ۱۔۲۰

ی قسم کا کوئی مضبوط سہارا۔ یعنی نہایت بےبسی کے سے خاندان، قبیلہ یا اس( مضبوط اسرا)

میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی یا کسی خاندان اور ! عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش

یلے کی پناہ اور مدد مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی قب

ں کی حفاظت کر لیتا۔ حضرت لوط علیہ نہ ہوتی، میں ان بد قماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانو

السالم کی یہ آرزو ہللا تعاٰلی پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے۔ 

اور توکل علی ہللا کا صحیح مفہوم و مطلب بھی یہی ہے۔ کہ پہلے تمام ظاہر اسباب و وسائل 

ہ توکل کا نہایت غلط مفہوم ہے کہ ہاتھ بروئے کار الئے جائیں اور پھر ہللا پر توکل کیا جائے۔ ی

پیر توڑ کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھروسہ ہللا پر ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السالم نے 
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جو کچھ کہا، ظاہر اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہللا کا 

ار کل بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل لوگوں پیغمبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہوتا اسی طرح مخت

نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے اگر نبی دنیا میں اختیارات سے بہرہ ور ہوتے تو یقییناً حضرت لوط 

 علیہ السالم اپنی بےبسی کا اور اس آرزو کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے مذکورہ الفاظ میں کیا۔
 

َِٰك  َّْيِل َوََل يَلَْتِفْت ِمنُُْكْ َاَحٌد ِاَلَّ اْمَرَاتََك  ۭ قَالُْوا يهلُْوُط ِاَنَّ ُرُسُل َرب َن ال َِّصلُْوٓا ِالَْيَك فََاْْسِ ِِبَْهِِلَ ِبِقْطعٍ ِمٰ ْبُح  ۭ لَْن ي َّٗه ُمِصْيُُبَا َمآ َاَصاَّبُْم  ۭ ِانَّ َمْوِعَدُِهُ الصُّ ِان

ْبُح ِبَقرِيٍْب          10َالَيَْس الصُّ

ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ ! ے لوطاب فرشتوں نے کہا ا

تک پہنچ جائیں پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کسی 

کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیئے، بجز تیری بیوی کے، اس لئے کہ اسے بھی وہی پہنچنے واال 

اً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے جو ان سب کو پہنچے گا یقین

(۱) 

شی کا جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السالم کی بےبسی اور ان کی قوم کی سرک ۱۔۲۱

گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا، اب یہ تجھ تک ! مشاہدہ کر لیا تو بولے، اے لوط

میں، سوائے بیوی کے، اپنے گھر والوں کو لے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب رات کے ایک حصے 

 صبح ہوتے ہی اس بستی کو ہالک کر دیا جائے گا۔! کر یہاں سے نکل جا
 

نُْضْوٍد     ْيٍل ڏ مَّ ْن ِْسِٰ ا َجاَۗء َاْمُرََن َجَعلْنَا عَاِلَْيَا َساِفلَهَا َوَاْمَطْرََن عَلَْْيَا ِحَجاَرًة ِمٰ    1       فَلَمَّ

م آپہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر زبر کر دیا اوپر کا حصہ نیچے کردیا اور ان پھر جب ہمارا حک

 پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے۔
 

ِلِمْْيَ ِبَبِعْيٍد          َِٰك  ۭ َوَما ِھَي ِمَن الٰظه َمًة ِعْنَد َرب َسوَّ    11مُّ

 (۱)دور نہ تھے  تیرے رب کی طرف سے نشان دار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی

اس آیت میں ھی کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک وہ نشان زدہ کنکریلے پتھر ہیں جو  ۱۔۲۲

اس کا مرجع وہ بستیاں ہیں جو ہالک کی گئیں اور  ان پر برسائے گئے اور بعض کے نزدیک

 جو شام اور مدینہ کے درمیان تھیں اور ظالمین سے مراد مشرکین مکہ اور دیگر منکرین ہیں۔

مقصد ان کو ڈرانا ہے کہ تمہارا حشر بھی ویسا ہہی ہو سکتا ہے جس سے گزشتہ قومیں دو چار 

 ہوئیں۔
 

ٗه  ۭ َوََل تَْنُقُصوا ٍ غَْْيُ ْن ِاَله َ َما لَُُكْ ِمٰ ٓ اَ  َوِاله َمْديََن َاَخاُِهْ ُشَعْيًبا  ۭ قَاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّلٰله ْ اَن ِاِّنٰ ِحْيطٍ         الِْمْكيَاَل َوالِْمَْيَ ٓ َاَخاُف عَلَْيُُكْ عََذاَب يَْوٍم مُّ ْ ِاّٰنِ ىُُكْ ِِبَْْيٍ وَّ ره

11 

! کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم( ۱)اور ہم نے مدین والوں 

ہللا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو 

اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا ( ۲)میں تمہیں آسودا حال دیکھ رہا ہوں  (۴)

 ہے۔( بھی)خوف 

 کا حاشیہ۔ ۲٢رة اال عراف، آیت مدین کی تحقیق کے لئے دیکھئے سو ۱۔۲٤

توحید کی دعوت دینے کے بعد اس قوم میں جو نمایاں اخالقی خرابی۔ ناپ تول میں کمی  ۴۔۲٤

( بائع)یں منع فرمایا۔ ان کا معمول بن چکا تھا جب ان کے پاس فروخت کندہ کی تھی اس سے انہ

کو ( مشتری)ور جب خریدار اپنی چیز لے کر آتا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیز لیتے ا

 کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں بھی کمی کر کے دیتے اور تول میں ڈنڈی مار لیتے۔
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ہے کہ جب ہللا تعاٰلی تم پر اپنا فضل کر رہا ہے اور اس نے یہ اس منع کرنے کی علت  ۲۔۲٤

 ہو۔ تمہیں آسودگی اور مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر تم یہ قبیح حرکت کیوں کرتے

یہ دوسری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو پھر اندیشہ ہے کہ قیامت ٤۔۲٤

والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہا اس دن والے دن کے عذاب سے تم نہ بچ سکو۔ گھیرنے 

 کوئی گناہ گار مواخذہ الہی سے بچ سکے گا نہ بھاگ کر کہیں چھپ سکے گا۔
 

َياَۗءُِهْ َوََل تَْعثَْوا ِِف اَْلَ  ُسوا النَّاَس َاش ْ َٰ اَن ِِبلِْقْسطِ َوََل تَْب   11   ْرِض ُمْفِسِدْيَن    َويهَقْوِم َاْوفُوا الِْمْكيَاَل َوالِْمَْيَ

ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو ! اے میری قوم

 (۴)اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ ( ۱)

۔ حقوق ہللا کی ادائیگی ۱انبیاء علیہم السالم کی دعوت دو اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے  ۱۔۲٢

َ )ر کی طرف لفظ ، حقوق العباد کی ادائیگی۔ اول الذک۴
َواَل ) اور آخر الذکر کی جانب ( اَْعبُُدو ہللٰاٰ

انہیں انصاف یا اور اب تاکید کے طور پر سے اشارہ کیا گ( 42:۔ہود33( تَْنقُُصوا اْلِمْكیَاَل َواْلِمْیَزانَ 

کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینے سے 

جا رہا ہے کیونکہ ہللا تعاٰلی کے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہللا تعاٰلی نے ایک  منع کیا

َوْیٌل )پوری سورت میں اس جرم کی شناعت و قباحت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے۔

َزنُْوھُْم یُْخِسُرْوَن  َواِ  ڮĄالَِّذْیَن اَِذا اْكتَالُْوا َعلَي النَّاِس یَْستَْوفُْوَن   Ǻْۙلُمطَفِّفِْیَن  ـلِّ  َذا َكالُْوھُْم اَْو وَّ

Ǽۭ )41مطففین کے لیے ہالکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ ( 1تا  3:۔ الطففین

کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، تو کم کر کے 

 دیتے ہیں

صوص جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جیسے یہاں ناپ تول ہللا کی نافرمانی سے، بالخ ٢۔٥٨

 کی کمی بیشی میں ہے، زمین میں یقیناً فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس سے انہیں منع کیا گیا۔
 

ْؤِمِنْْيَ   َوَمآ َاََن عَلَْيُُكْ ِِبَِفْيظٍ        َُُّكْ ِاْن ُكْنَُتْ مُّ ِ َخْْيٌ ل  11بَِقيَُّت اّلٰله

( ۱)اٰلی کا حالل کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو ہللا تع

 ۔(۴)نہیں ہوں ( اور دروغہ)میں تم پر کچھ نگہبان 

ِ ) ۱۔۲٦
سے مراد جو ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کئے بغیر، دیانتداری کے ساتھ ( بَقِیَُّت ہللٰاٰ

الل و طیب ہے اور خیرو برکت بھی اسی میں ہے، سودا دینے کے بعد حاصل ہو۔ یہ چونکہ ح

 اس لئے ہللا کا بقیہ قرار دیا گیا ہے۔

 کے حکم سے کر رہا ہوں۔ لیکن برائیوں یعنی میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور ہللا ۴۔۲٦

سے میں تمہیں روک دوں یا اس پر سزا دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ان دونوں باتوں کا 

 ر صرف ہللا کے پاس ہے۔اختیا
 

ٓ َاْمَواِلنَا مَ  َّْفَعَل ِِفْ َِبُۗؤََنٓ َاْو َاْن ن َك َما يَْعُبُد اه ََّْتُ ُمُرَك َاْن ن ْيُد         قَالُْوا يهُشَعْيُب َاَصلهوتَُك ًَتْ ش ِ ََّك ََلَنَْت الَْحِلْْيُ الرَّ ُؤا  ۭ ِان
ۗ  11ا نَشه

تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ ( ۱)ة کیا تیری صال! انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب

دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ 

 ۔(۲)تو تو بڑا ہی با وقار اور نیک چلن آدمی ہے ( ۴)دیں 

 َصلَٰوةً سے مراد عبادت دین یا تالوت ہے۔ ۱۔۲۷

نزدیک زکوة و صدقات ہیں، جس کا حکم ہر آسمانی اس سے مراد بعض مفسرین کے  ۴۔۲۷

یت مذہب میں دیا گیا ہے ہللا کے حکم سے زکٰو ة و صدقات کا اخراج، ہللا کے نافرمانوں پر نہا

شاق گزرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محنت و لیاقت سے مال کماتے ہیں تو اس 
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ہو۔ اور اس کا کچھ حصہ ایک مخصوص مد  کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندی کیوں

کے لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائے؟ اسی طریقے سے کمائی اور تجارت میں حالل 

و حرام اور جائز وناجائز کی پابندی بھی ایسے لوگوں پر نہایت گراں گزرتی ہے، ممکن ہے 

میں دخل درمعقوالت ناپ تول میں کمی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات 

 سمجھا ہو۔ اور ان الفاظ میں اس سے انکار کیا ہو۔ دونوں ہی مفہوم اس کے صحیح ہیں۔

 ے یہ الفاظ انہوں نے بطور استہزا کہے۔حضرت شعیب علیہ السالم کے لئ ۲۔۲۷
 

ْ َوَرَزقَِنْ ِمنْهُ  ِٰبِ ْن رَّ نٍَة ِمٰ ِٰ َِ َما قَاَل يهَقْوِم َاَرَءيَُْتْ ِاْن ُكْنُت عَٰله بَي َتَطْعُت  ۭ  ِرْزقًا َحَسـنًا  ۭ َوَمآ ُاِريُْد َاْن ُاَخاِلَفُُكْ ِاله َمآ َاِْنهىُُكْ َعْنُه  ۭ ِاْن ُاِريُْد ِاَلَّ اَْلِْصََل اس ْ

ُْت َوِالَْيِه ُاِنيُْب          ِ  ۭ عَلَْيِه تََوُكَّ  11َوَما تَْوِفْيِقْيٓ ِاَلَّ ِِبّلٰله

و تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لئے ہوئے ہوں اور دیکھ! کہا اے میری قوم

میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ ( ۱)اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے 

( ۴)تمہارے خالف کرکے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں 

میری توفیق ہللا ہی کی مدد سے ہے ( ۲)میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصالح کرنے کا ہی ہے 

 اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔( ٤)

 ( ابن کثیر)بھی بیان کیا گیا ہے۔  رزق حسن کا دوسرا مفہوم نبوت ۱۔۲۲

یعنی جس کام سے میں تجھے روکوں، تم سے خالف ہو کر وہ میں خود کروں، ایسا نہیں  ۴۔۲۲

 ہو سکتا۔

میں تمہیں جس کام کے کرنے یا جس سے روکنے کا حکم دیتا ہوں، اس سے مقصد اپنی  ۲۔۲۲

 مقدور بھر، تمہاری اصالح ہی ہے۔

پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے، وہ ہللا کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس لئے  یعنی حق تک ٤۔۲۲

 وں۔تمام معامالت میں میرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہ
 

ثُْل َمآ َاَصاَب قَْوَم نُْوٍِ َاْو قَْوَم ُهْوٍد َاْو قَْومَ  ُِّصْيَبُُكْ ِمٰ ٓ َاْن ي رَِمنَُُّكْ ِشَقاِقْ نُُْكْ ِبَبِعْيٍد          َويهَقْوِم ََل ََيْ ِلٍح  ۭ َوَما قَْوُم لُْوٍط ِمٰ   11 صه

الفت ان عذابوں کا مستحق بنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخ!( کے لوگو)اور اے میری قوم 

دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور 

 (۱)نہیں 

ان کی جگہ تم سے دور نہیں، یا اس سبب میں تم سے دور نہیں جو ان کے عذاب کا  یعنی ۱۔۲٢

 موجب بنا۔
 

َتْغِفُرْوا َربَُُّكْ ُُثَّ تُْوبُْوٓا  ُدْوٌد           َواس ْ ْ َرِحْْيٌ وَّ   11ِالَْيِه ۭ ِانَّ َرِٰبِ

تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی 

 واال اور بہت محبت کرنے واال ہے۔
 

ىَك فِ  ه ََ َ ا تَُقْوُل َوِاَنَّ ل مَّ ا ِمٰ َك  ۡ  َوَمآ َانَْت عَلَْينَا ِبَعزِْيٍز          قَالُْوا يهُشَعْيُب َما نَْفَقُه َكِثْْيً نه  10ْينَا َضِعْيًفا  ۚ َولَْوََل َرْهُطَك لََرََجْ

اور ہم تجھے ( ۱)تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتیں ! انہوں نے کہا اے شعیب

م تجھے سنگسار کر اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہ( ۴)اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں 

 ۔(٤)اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے ( ۲)دیتے 

ان کی باتیں ان کے لئے ناقابل فہم یہ یا تو انہوں نے بطور مذاق تحقیر کہا درانحالیکہ  ۱۔٢۱

نہیں تھیں۔ اس صورت میں یہاں فہم کی نفی مجازا ہوگی۔ یا ان کا مقصد ان باتوں کے سمجھنے 
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ا اظہار ہے جن کا تعلق غیب سے ہے۔ مثال بعث بعدالموت، حشر نشر، جنت و سے معذوری ک

 دوزخ وغیرہ اس لحاظ سے، فہم کی فنی حقیقتا ہوگی۔

جسمانی لحاظ سے تھی، جیسا کہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ  یہ کمزوری ۴۔٢۱

ار سے انہیں کمزور السالم کی بینائی کمزور تھی یا وہ نحیف و الغر جسم کے تھے یا اس اعتب

 کہا کہ وہ خود بھی مخالفین سے تنہا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔

اتا ہے کہ ان کا مددگار نہیں تھا، لیکن وہ قبیلہ حضرت شعیب علیہ السالم کا قبیلہ کہا ج ۲۔٢۱

چونکہ کفر و شرک میں اپنی ہی قوم کے ساتھ تھا، اس لئے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے 

س قبیلے کا لحاظ، بہرحال حضرت شعیب علیہ السالم کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے اور ا

 انہیں نقصان پہنچانے میں مانع تھا۔

لیکن چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بہرحال ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس لئے ہم  ٤۔٢۱

 درگزر سے کام لے رہے ہیں۔
 

ْ ِبَما تَْعَملُْوَن ُمِحْيطٌ         قَاَل يهَقْوِم َاَرْهِطْيٓ َاَعزُّ عَلَ  َْذتُُمْوُه َوَراَۗءُُكْ ِظهِْرَّيًّ  ۭ ِانَّ َرِٰبِ ِ ۭ َواَّتَّ َن اّلٰله  11ْيُُكْ ِمٰ

کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ ہللا ! انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو

دیا ہے یقیناً میرا رب جو کچھ تم  (۱)سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال 

 کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔

ن جس ہللا نے کہ تم مجھے تو میرے قبیلے کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہو۔ لیک ۱۔٢۴

مجھے منصب نبوت سے نوازا ہے اس کی کوئی عظمت نہیں اور اس منصب کا کوئی احترام 

پشت ڈال دیا ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ  تمہارے دلوں میں نہیں ہے اور اسے تم نے پس

کی بجائے اعز علیکم من ہللا ہللا سے زیادہ ( مجھ سے زیادہ ذی عزت)السالم نے اعز علیکم منی 

ذی عزت کہا جس سے یہ بتالنا مقصود ہے کہ نبی کی توہین یہ دراصل ہللا کی توہین ہے۔ اس 

ے اب علمائے حق کی توہین اور ان کو لیے کہ نبی ہللا کا مبعوث ہوتا ہے۔ اور اسی اعتبار س

حقیر سمجھنا یہ ہللا کے دین کی توہین اور اس کا استخفاف ہے، اس لیے کہ وہ ہللا کے دین کے 

نمائندے ہیں۔ واتخذتموہ میں ھا کا مرجع ہللا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہللا کے اس معاملے کو، 

ل دیا ہے اور اس کی کوئی پروا جسے لے کر اس نے مجھے بھیجا ہے، اسے تم نے پس پشت ڈا

 تم نے نہیں کی۔
 

زِيِْه َومَ  ْ ِتْيِه عََذاٌب ُيُّ ْ ْ عَاِمٌل  ۭ َسْوَف تَْعلَُمْوَن    َمْن َّيَّ لُْوا عَٰله َمََكنَِتُُكْ ِاّٰنِ ْ َمَعُُكْ َرِقْيٌب          َويهَقْوِم اُْعَ  11ْن ُهَو ََكِذٌب ۭ َواْرتَِقُبْوٓا ِاّٰنِ

اب تم اپنی جگہ عمل کیئے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہیں ! ے لوگواے میری قوم ک

عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے 

 ۔(۱)جو جھوٹا ہے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں 

پر مصر ہے اور وعظ و نصیحت کا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک  ۱۔٢۲

اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، عنقریب تمہیں جھوٹے  بھی کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا، تو کہا

 سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے؟ علم ہو جائے گا۔
 

َمنُوْ  ْيَن اه ِ اَّلَّ ا َجاَۗء َاْمُرََن ََنَّْينَا ُشَعْيًبا وَّ ِثِمْْيَ         َولَمَّ ْيَحُة فََاْصَبُحْوا ِِفْ ِدََّيِرِِهْ جه يَْن َظلَُموا الصَّ ِ نَّا َوَاَخَذِت اَّلَّ ٍة ِمٰ    11ا َمَعٗه ِبَرْْحَ

مومنوں کو اپنی خاص ( تمام)آپہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ ( عذاب)جب ہمارا حکم 

جس سے ( ۱)ذاب نے دھر دبوچا رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے ع

 وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ہوگئے۔
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سے ان کے دل پارہ پارہ ہوگئے اور ان کی موت واقع ہوگئی اور اس کے معا بعد  اس چیخ ۱۔٢٤

ْجفَةُ فَاَْصبَُحْوا فِْي َداِرِھْم ٰجثِمِ ) ٢۱ہی بھو نچال بھی آیا، جیسا کہ سورة اعراف۔  اور ( ْینَ فَاََخَذْتھُُم الرَّ

ْجفَةُ فَاَْصبَُحْوا فِْي َداِرِھْم ٰجثِِمْینَ )سورة عنکبوت   میں ہے۔( 17:۔ العنکبوب48( فَاََخَذْتھُُم الرَّ
 

َِٰمْديََن مََكَ بَِعَدْت ثَُمْوُد                َّْم يَْغنَْوا ِفْْيَا  ۭ َاََل بُْعًدا ل    11ََكَْن ل

نہ تھے، آگاہ رہو مدین کے لئے بھی ویسی ہی دوری  گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی

 ہو جیسی دوری ثمود کو ہوئی۔( ۱)

 یعنی لعنت، پھٹکار، ہللا کی رحمت سے محرومی اور دوری۔ ۱۔٢٢
 

ِبْْيٍ           ٍن مُّ يهِتنَا َوُسلْطه    11َولََقْد َاْرَسلْنَا ُمْوٰسه ِِبه

 (۱)وشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا اور یقیناً ہم نے ہی موسٰی کو اپنی آیات اور ر

آیات سے بعض کے نزدیک تورات اور سلطان مبین سے معجزات مراد ہیں، اور بعض  ۱۔٢٦

سے عصا مراد ہے۔ عصا، ( روشن دلیل)کہتے ہیں کہ آیات سے، آیات تسعہ اور سلطان مبین 

اس لئے اس کا  اگرچہ آیات تسعہ میں شامل ہے لیکن معجزہ چونکہ نہایت ہی عظیم الشان تھا،

 خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔
 

ْيٍد             ََّبُعْوٓا َاْمَر ِفْرَعْوَن ۚ َوَمآ َاْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرش ِ ٖه فَات
ِٕ
ى  11ِاله ِفْرَعْوَن َوَمََل۟

کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی ( ۱)فرعون اور اس کے سرداروں 

 ۔(۴)کوئی حکم درست تھا ہی نہیں  پیروی کی اور فرعون کا

اس کی تشریح پہلے )َماَلء قوم کے اشراف اور ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔  ۱۔٢۷

عون کے ساتھ، اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لئے لیا گیا ہے کہ فر( گزر چکی ہے

پیچھے چلتی تھی۔ اگرچہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے تھے اور قوم ان ہی کے 

 موسٰی علیہ السالم پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی۔

َر ِشْیٍد ذی رشد کے معنی میں ہے۔ یعنی بات تو حضرت موسٰی علیہ السالم کی رشد  ۴۔٢۷

ے وہدایت والی تھی، لیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا اور فرعون کی بات، رشدو ہدایت س

 دور تھی، اس کی انہوں نے پیروی کی۔
 

َمِة فََاْوَرَدُِهُ النَّاَر ۭ َوِبئَْس الِْوْرُد الَْمْوُرْوُد           11يَـْقُدُم قَْوَمٗه يَْوَم الِْقيه

وہ بہت ( ۱)وہ قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا 

  کھڑے کیے جائیں گے۔ہے جس پر ال( ۴)ہی برا گھاٹ 

ہبر اور پیش رو تھا، قیامت والے دن بھی یہ آگے یعنی فرعون، جس طرح دنیا میں ان کا ر ۱۔٢۲

 آگے ہی ہوگا اور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جہنم میں لے کر جائے گا۔

اں ِوْرد پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں، جہاں پیاسے جا کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ لیکن یہ ۴۔٢۲

جہنم کو ورد کہا گیا ہے گھاٹ یعنی جہنم جس میں لوگ لے جائے جائیں گے یعنی جگہ بھی 

 بری اور جانے والے بھی برے۔ اعاذنا ہللا منہ
 

َمِة ۭ ِبئَْس الٰرِفُْد الَْمْرفُْوُد           يَْوَم الِْقيه ِذٖه لَْعنًَة وَّ  11َوُاتِْبُعْوا ِِفْ هه

 برا انعام ہے جو دیا گیا۔( ۱)چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر اس دنیا میں بھی لعنت 

سے دوری و محرومی ہے، گویا دنیا میں بھی وہ رحمت لَْعنَۃ سے پھٹکار اور رحمت اٰلہی  ۱۔٢٢

 اٰلہی سے محروم اور آخرت میں میں بھی اس سے محروم ہی رہیں گے، اگر ایمان نہ الئے۔
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ہا جاتا ہے۔ یہاں لعنت کو رفد کہا گیا ہے۔ اسی لئے اسے برا ِرْفًد انعام اور عطیے کو ک ۴۔٢٢

 انعام قرار دیا گیا َمْرفُْود وہ انعام جو کسی کو دیا جائے۔ یہ الرفد کی تاکید ہے۔
 

َحِصْيٌد         ٌ وَّ
ِٕ
ٗه عَلَْيَك ِمِْنَا قَإِۗى ي نَُقصُّ َْْۢباِۗء الُْقره ِِلَ ِمْن َان  ٠١١ذه

نہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو بستیوں کی یہ بعض خبریں ج

 ۔(۱)کٹ گئی ہیں ( کی فصلیں)موجود ہیں اور بعض 

جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں اور َحِصْید بمعنی محصود سے  قائم سے مراد وہ بستیاں، ۱۔۱۰۰

ں کے مراد وہ بستیاں جو کٹے ہوئے کھیتوں کی طرح نابود ہوگئیں۔ یعنی جن گزشتہ بستیو

واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں، جن کے آثار و کھنڈرات 

نشان عبرت ہیں اور بعض بالکل ہی صفہ ہستی سے معدوم ہو گیئں اور ان کا وجود صرف 

 تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا ہے۔
 

ُْم َولهِكْن َظلَُمْوٓا َانُْفَسهُْم فََمآ  َِٰك  ۭ َوَما َزا َوَما َظلَْمِنه ا َجاَۗء َاْمُر َرب َّمَّ ٍء ل ِ ِمْن ََشْ َِّّتْ يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِلهََُتُُم ال ُدْوُِهْ غَْْيَ تَْتِبْيٍب        َاْغنَْت َعِْنُْم اه

٠١٠ 

اور انہیں ان ( ۴)بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ( ۱)ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا 

کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ ہللا کے سوا پکارا کرتے تھے، جب کہ تیرے 

 (۲)پروردگار کا حکم آپہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھایا 

 ان کو عذاب اور ہالکت سے دو چار کر کے۔ ۱۔۱۰۱

 ر ومعاصی کا ارتکاب کر کے۔کف ۴۔۱۰۱

تھا کہ یہ انہیں نقصان سے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے۔  جب کہ ان کا عقیدہ یہ ۲۔۱۰۱

لیکن جب ہللا کا عذاب آیا تو واضح ہوگیا کہ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا، اور یہ بات ثابت ہوگئی کہ 

 ہللا کے سوا کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔
 

ي َِٰك ِاَذآ َاَخَذ الُْقره ِِلَ َاْخُذ َرب  ٠١١َوِِهَ َظاِلَمٌة  ۭ ِانَّ َاْخَذٗهٓ َاِلْْيٌ َشِديٌْد          َوَكذه

تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا 

 سخت ہے۔( ۱)ہے بیشک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت 

ہ اور برباد کیا، آئندہ بھی وہ ظالموں یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو ہللا تعاٰلی نے تبا ۱۔۱۰۴

صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی 

ان ہللا لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ ہللا تعاٰلی یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کی 

 نک گرتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دیتا۔گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح اچا
 

ِِلَ يَْومٌ  ُ النَّاُس َوذه ْجُمْوٌٌ    َلَّ ِِلَ يَْوٌم مَّ ِخَرِة    ۭ ذه ِِلَ ََلٰيًَة ِلَٰمْن َخاَف عََذاَب اَْله ْشهُْوٌد         ِانَّ ِِفْ ذه  ٠١١مَّ

ہیں۔ وہ  ان لوگوں کے لئے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے( ۱)یقیناً اس میں 

دن جس میں سب لوگ جمع کئے جائیں گے اور وہ، وہ دن ہے جس میں سب حاضر کئے جائیں 

 ۔(۴)گے 

یعنی مواخذہ اٰلہی میں یا ان واقعات میں جو عبرت و موعظبت کے لئے بیان کئے گئے  ۱۔۱۰۲

 ہیں۔

 یعنی حساب اور بدلے کے لئے۔ ۴۔۱۰۲
 

ْعدُ  ُرٗهٓ ِاَلَّ َِلََجٍل مَّ  ٠١١ْۭوٍد        َوَما نَُؤٰخِ
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 (۱)اسے ہم ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے 

یعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہللا تبارک و تعاٰلی نے اس کے  ۱۔۱۰٤

لئے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت مقرر آ جائے گا، تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں 

 ہوگی۔
 

ِت ََل  َسِعْيٌد         يَْوَم ََّيْ ْذِنٖه  ۚ فَِمِْنُْم َشِقي  وَّ  ٠١١ تََُكَُّم نَْفٌس ِاَلَّ ِِبِ

لے، سو ( ۱)جس دن وہ آجائے گی مجال نہ ہوگی کہ ہللا کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر 

 ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔

سے کسی طرح کی بات یا شفاعت کرنے گفتگو نہ کرنے سے مراد، کسی کو ہللا تعاٰلی  ٤۔۱۰٢

کی ہمت نہیں ہوگی۔ اال یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ طویل حدیث شفاعت میں ہے۔ رسول ہللا علیہ 

اس دن انبیاء کے عالوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی اور انبیاء کی زبان " ا وسلم نے فرمای

 ۔'بچا لے  ہمیں بچا لے، ہمیں! پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا ہللا
 

َشهِْيٌق          ْيَن َشُقْوا فَِفي النَّاِر لَهُْم ِفْْيَا َزِفْْيٌ وَّ ِ ا اَّلَّ    ٠١١فََامَّ

 لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہونگے وہاں چیخیں گے چالئیں گے۔
 

َُّك   ۭ ِانَّ  ُت َواَْلَْرُض ِاَلَّ َما َشاَۗء َرب وه مه ْيَن ِفْْيَا َما َداَمِت السَّ ِِلِ َِٰما يُرِيُْد         خه ََّك فَعَّاٌل ل  ٠١١َرب

سوائے اس وقت کے ( ۱)وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہیں 

 یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔( ۴)جو تمہارا رب چاہے 

نم کا عذاب ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لئے جہ ۱۔۱۰۷

دائمی نہیں ہے بلکہ موقت ہے یعنی اس وقت تک رہے گا جب تک آسمان و زمین رہیں گے۔ 

ٰمٰو ُت َوااْلَْرضُ َما )لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ کیونکہ یہاں  اہل عرب کے روز مرہ کی ( َد اَمِت السِّ

کا دوام گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چیز 

یہ چیز اسی طرح ہمیشہ رہے گی۔ جس طرح آسمان و )ثابت کرنا مقصود ہوتا تو وہ کہتے تھے 

اسی محاورے کو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ( زمین کا دوام ہے

 اہل کفر و شرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس کو قرآن نے متعدد جگہ خالدین فیھا کے الفاظ

سے ذکر کیا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کی گیا ہے کہ آسمان و زمین سے مراد 

جنس ہے۔ یعنی دنیا کے آسمان و زمین اور ہیں جو فنا ہو جائیں گے لیکن آخرت کے آسمان و 

یَْوَم تُبَدَُّل )زمین ان کے عالوہ اور ہوں گے، جیسا کہ قران کریم میں اس کی صراحت ہے، 

ِ اْلَواِحِد اْلقَھَّاِر ااْلَ  ، اس دن یہ (24:۔ ابراہیم32( 24ْرُض َغْیَر ااْلَْرِض َوالسَّٰمٰوُت َوبََرُزْوا ہلِلٰٰ

زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دئیے جائیں گے۔ اور آخرت کے 

سمان وزمین مراد یہ آسمان وزمین، جنت اور دوزخ کی طرح ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہی آ

ان دونوں مفہوموں میں سے ( ابن کثیر)ہے نہ کہ دنیا کے آسمان وزمین جو فنا ہو جائیں گے۔ 

کوئی بھی مفہوم مراد لے لیا جائے، آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا 

جنہیں اہل علم جو مذکور ہوا۔ امام شوکانی نے اس کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے ہیں 

 مالحظہ فرما سکتے ہیں۔

اس استثناء کے بھی کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ صحیح مفہوم  ۴۔۱۰۷

یہ استثناء ان گناہ گاروں کے لئے ہے جو اہل توحید و اہل ایمان ہوں گے۔ اس اعتبار یہی ہے کہ 

اِ )اور عاصی دونوں کو شامل ہوگا اور  سے اس سے ما قبل آیت میں َشقِی کا لفظ عام یعنی کافر
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سے عاصی مومنوں کا استثناء ہو جائے گا اور َما َشآِء میں َما، َمْن کے معنی ( الَّ َما َشآَء َربُّکَ 

 میں ہے۔
 

ُت َواَْلَْرُض ِاَلَّ َما  وه مه ْيَن ِفْْيَا َما َداَمِت السَّ ِِلِ ْيَن ُسِعُدْوا فَِفي الَْجنَِّة خه ِ ا اَّلَّ َُّك  ۭ َعَطاًۗء غَْْيَ َمْجُذْوٍذ         َوَامَّ  ٠١١َشاَۗء َرب

لیکن جو نیک بخت کئے گئے وہ جنت میں ہونگے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و 

 ۔(۴)یہ بے انتہا بخشش ہے ( ۱)زمین باقی رہے مگر جو تیرا پروردگار چاہے 

گر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان یہ استثناء بھی عصاة اہل ایمان کے لئے ہے۔ یعنی دی ۱۔ ۱۰۲

مومن ہمیشہ سے جنت میں نہیں رہیں ہوں گے، بلکہ ابتدا میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں 

ء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل گزرے گا اور پھر انبیا

 کیا جائے گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ 

یر مجذوذ کے معنی ہیں غیر مقطوع۔ یعنی نہ ختم ہونے والی عطاء۔ اس جملے سے غ ۴۔۱۰۲ 

ت میں داخل کیا جائے گا، یہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جن

دخول عارضی نہیں، ہمیشہ کے لئے ہوگا اور تمام جنتی ہمیشہ ہللا کی عطاء اور اس کی نعمتوں 

ے رہیں گے، اور یہ ہمیشہ کیلئے جاری رہے گا۔ اس میں کبھی انقطاع نہیں سے لطف اندوز ہوت

 ہوگا۔
 

ْن قَْبُل  ۭ  َِبُۗؤُِهْ ِمٰ ُٓؤََلِۗء  ۭ َما يَْعُبُدْوَن ِاَلَّ مََكَ يَْعُبُد اه ا يَْعُبُد هه مَّ    ٠١١       َوِاَنَّ لَُمَوفُّْوُِهْ نَِصْيَُبُْم غَْْيَ َمنُْقْوٍص  فَََل تَُك ِِفْ ِمْريٍَة ِمٰ

اس لئے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، ان کی پوجا 

تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا 

 (۱)پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں 

ہوں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی  اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ۱۔۱۰٢

 جائے گی۔
 

َِٰك لَُقِِضَ بَيَِْنُْم ۭ َواِ  ب َبَقْت ِمْن رَّ َمٌة س َ َب فَاْخُتِلَف ِفْيِه ۭ َولَْوََل َُكِ تَيْنَا ُمْوَٰس اْلِكته نُْه ُمرِيٍْب         َولََقْد اه ُْم لَِفْي َشٰكٍ ِمٰ  ٠٠١ِنَّ

اگر پہلے ہی آپ ( ۱)کتاب دی۔ پھر اس میں اختالف کیا گیا، کو ( علیہ السالم)یقیناً ہم نے موسٰی 

انہیں تو اس میں ( ۴)کے رب کی بات صادر نہ ہوگئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا 

 سخت شبہ ہے۔

یعنی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یہ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے  ۱۔۱۱۰

ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا آیا ہے، کچھ لوگ ان پر ایمان النے والے ہوتے کہ پچھلے انبیاء کے 

 یں۔اور دوسرے تکذیب کرنے والے۔ اس لئے آپ اپنی تکذیب سے نہ گھبرائ

اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہللا تعاٰلی نے پہلے ہی سے ان کے لئے عذاب کا ایک وقت  ۴۔۱۱۰

 التا۔کر ڈ مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو وہ انہیں فورا ہالک
 

َّٗه ِبَما يَْعَملُْوَن َخِبْْيٌ        الَهُْم  ۭ ِان َُّك َاُْعَ ُْم َرب يَِنَّ ِٰ ا لَُيَوف َّمَّ  ٠٠٠َوِانَّ لُُكًّ ل

یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبروجائے گا تو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا 

 ہے۔ بدلہ دے گا بیشک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر
 

َّٗه ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْْيٌ        ٓ ُاِمْرَت َوَمْن ًَتَب َمَعَك َوََل تَْطغَْوا   ۭ ِان َتِقْم مََكَ  ٠٠١فَاس ْ

پس آپ جمے رہیئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر 

 اعمال کا دیکھنے واال ہے۔ ہللا تمہارے تمام( ۱)چکے ہیں خبردار تم حد سے نہ بڑھنا 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 508 

اس آیت میں نبی اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے، جو دشمن  ۱۔۱۱۴

ے لئے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دوسرے حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے، کے مقابلے ک

ہ یہ تجاوز، جو اہل ایمان کی اخالقی قوت اور رفعت کردار کے لئے بہت ضروری ہے۔ حٰتی ک

 دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں ہے۔
 

ِ ِمْن َاْوِلَياَۗء ُُثَّ  ْن ُدْوِن اّلٰله ُُكُ النَّاُر   َوَما لَُُكْ ِمٰ ْيَن َظلَُمْوا فَتََمسَّ ِ ْوَن         َوََل تَْرَكُنْوٓا ِاَٰل اَّلَّ  ٠٠١ ََل تُْنَّصُ

( ۱)آگ لگ جائے گی ( دوزخ کی)رنہ تمہیں بھی دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہیں جھکنا و

 اور ہللا کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیئے جاؤ گے۔

س کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت ا ۱۔۱۱۲

کو بھی پسند کرتے ہو۔ اس  کرنا۔ اس سے ان کو یہ تأثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں

طرح یہ تمہارا ایک بہت بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ، نار جہنم کا مستحق 

بنا سکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے، اگر 

ہوئے ان  مصلحت عامہ یا دینی منافع متقاضی ہوں۔ ایسی صورت میں دل سے نفرت رکھتے

 سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی۔ جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے۔
 

ِِلَ ِذكْ  ِت  ۭ ذه اه ـيِٰ َّْيِل  ۭ ِانَّ الَْحَسنهِت يُْذِهَْبَ السَّ َن ال َاِر َوُزلًَفا ٰمِ لهوَة َطَرَِفِ الِنَّ ِكرِيَْن         َوَاِقِم الصَّ ي ِلَّٰله  ۚ ٠٠١ره

یقیناً نیکیاں ( ۱)پا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی دن کے دونوں سروں میں نماز بر

 یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لئے۔( ۴)برائیوں کو دور کر دیتی ہیں 

دونوں سروں سے مراد بعض نے صبح اور مغرب، اور بعض نے عشاء اور مغرب  ۱۔۱۱٤

کہ یہ آیت معراج سے قبل  دونوں کا وقت مراد لیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے

نازل ہوئی ہو، جس میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ کیونکہ اس سے قبل صرف دو ہی نما زیں 

س سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور رات کے پچھلے پہر ضروری تھیں، ایک طلوع شم

 میں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی، پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ

 وہللا اعلم۔( ابن کثیر)سے بھی ساقط کر دیا گیا۔ 

جس طرح کہ احادیث میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ مثال پانچ  ۴۔۱۱٤

مازیں، جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، ان کے مابین ہونے والے ن

جتناب کیا جائے، ایک اور حدیث گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے ا

اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی ! بتالؤ' میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

نہر ہو، وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی 

رح پانچ نمازیں ہیں، ان کے اسی ط' آپ نے فرمایا ' نہیں' رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا 

 (مسلم بخاری)۔ 'ذریعے سے ہللا تعاٰلی گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے 
 

ِنْْيَ        َ ََل يُِضْيُع َاْجَر الُْمْحس ِ  ٠٠١َواْصَِبْ فَِانَّ اّلٰله

 آپ صبر کرتے رہیئے یقیناً ہللا تعاٰلی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
 

نْ فَلَْوََل  مَّ َِّْنَْوَن َعِن الَْفَساِد ِِف اَْلَْرِض ِاَلَّ قَِلْيًَل ِمٰ يَْن َظلَُمْوا َمآ ُاتْرِفُْوا ِفْيِه َوََكنُْوا ُمْجرِِمْْيَ        ََكَن ِمَن الُْقُرْوِن ِمْن قَْبِلُُكْ ُاولُْوا بَِقيٍَّة ي ِ ََّبَع اَّلَّ ْينَا ِمِْنُْم ۚ َوات َاَْنَ

٠٠١ 

پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خبر لوگ ہوئے جو زمین میں  پس کیوں نہ تم سے

( ۱)فساد پھیالنے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی 
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ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار 

 (۴)تھے 

یسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو یعنی گزشتہ امتوں میں ا ۱۔ ۱۱٦

۔ شر، منکرات اور فساد سے روکتے؟ پھر فرمایا، ایسے لوگ تھے تو سہی، لیکن بہت تھوڑے

 جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی، جب دوسروں کو عذاب کے ذریعے سے ہالک کیا گیا۔ 

وشیوں میں مست رہے حٰتی کہ عذاب نے یعنی یہ ظالم۔ اپنے ظلم پر قائم اور اپنی مد ہ ۴۔۱۱٦

 لیا۔ انہیں آ
 

َاْهلُهَا ُمْصِلُحْوَن       ي ِبُظَْلٍ وَّ َُّك ِلـُْيِِْلَ الُْقره  ٠٠١َوَما ََكَن َرب

 آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہالک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔
 

َُّك لََجَعَل النَّاَس  َتِلِفْْيَ       َولَْو َشاَۗء َرب ْٰ ََل يََزالُْوَن ُم اِحَدًة وَّ ًة وَّ    ٠٠١ُامَّ

اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا۔ وہ تو برابر 

 اختالف کرنے والے ہی رہیں گے۔
 

َمُة رَ  ْت َُكِ ِِلَ َخلََقهُْم  ۭ َوتَمَّ َُّك  ۭ َوَِّله ِحَم َرب ِعْْيَ        ِاَلَّ َمْن رَّ َ ِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِس َاَْجَ َّنَّ ْملَــــ نَّ ََجَ َِٰك ََلَ   ٠٠١ب

اور آپ کے رب ( ۱)بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اس لئے پیدا کیا ہے، 

 (۴)کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا 

کا مطلب بعض نے اختالف اور بعض نے رحمت لیا ہے۔ دونوں صورتوں '  اسی لئے'  ۱۔۱۱٢

و دین حق سے اختالف میں مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے۔ ج

کا راستہ اختیار کرے گا، وہ آزمائش میں ناکام اور جو اسے اپنا لے گا، وہ کامیاب اور رحمت 

 اٰلہی کا مستحق ہوگا۔

یعنی ہللا کی تقدیر اور قضاء میں یہ بات ثبت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونگے جو جنت  ۴۔۱۱٢

جنت و جہنم کو انسانوں اور  کے اور کچھ ایسے ہونگے جو جہنم کے مستحق ہوں گے اور

جنت اور دوزخ آپس میں ' جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی نے فرمایا 

کہا، کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور جھگڑ پڑیں، جنت نے 

جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور ' معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے؟ 

تو میری رحمت کی مظہر ہے، ' متکبر قسم کے لوگ ہوں گے ہللا تعاٰلی نے، جنت سے فرمایا 

۔ اور جہنم سے ہللا تعاٰلی نے فرمایا تو تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں

میرے عذاب کی مظہر ہے تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ ہللا تعاٰلی جنت اور 

دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حٰتی کہ ہللا تعاٰلی ایسی مخلوق 

اور جہنم، جہنمیوں کی کثرت کے  پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی

باوجود نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ ہللا تعاٰلی اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار 

 (صحیح بخاری)' اٹھے گی قط قط وعزتک، بس، بس، تیری عزت و جالل کی قسم 
 

ُِٰت بِ  ُسِل َما نُثَب َْْۢباِۗء الرُّ َُّق ُُّّ عَلَْيَك ِمْن َان ي ِللُْمْؤِمِنْْيَ        َولُُكًّ ن ِذْكره ِذِه الَْحقُّ َوَمْوِعَظٌة وَّ  ٠١١ٖه فَُؤاَدَك  ۚ َوَجاَۗءَك ِِفْ هه

رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لئے بیان فرما رہے ہیں۔ 

 آپ کے پاس اس سورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و وعظ ہے مومنوں کے لئے۔
 

لُْوَن       َوقُلْ  ِ لُْوا عَٰله َمََكنَِتُُكْ ۭ ِاَنَّ ُعه ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن اُْعَ ِ َِّٰلَّ    ٠١٠ل
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ایمان نہ النے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کئے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول 

 ہیں۔
 

 ٠١١َوانَْتِظُرْوا  ۚ ِاَنَّ ُمنَْتِظُرْوَن        

 ۔(۱)و ہم بھی منتطر ہیں اور تم بھی انتظار کر

یعنی عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے حصے میں آتا ہے اور یہ  ۱۔۱۴۴

ظالم لوگ کامیاب نہیں ہونگے۔ چنانچہ یہ وعدہ جلد ہی پورا ہوا اور بھی معلوم ہو جائے گا کہ 

 م کے زیر نگین آ گیا۔ہللا تعاٰلی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پورہ جزیرہ عرب اسال
 

 ُّ ْ عَلَْيِه ۭ َوَما َرب ِت َواَْلَْرِض َوِالَْيِه يُْرَجُع اَْلَْمُر ُُكُّٗه فَاْعُبْدُه َوتََوكَّ وه مه ِ غَْيُب السَّ    ٠١١َك ِبغَاِفٍل َُعَّا تَْعَملُْوَن      َوّلِلٰه

کا رجوع بھی اسی کی  زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب ہللا تعاٰلی ہی کو ہے، تمام معامالت

جانب ہے، پس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تم جو 

 کچھ کرتے ہو اس سے ہللا تعاٰلی بےخبر نہیں۔
 

 

 سورة یوسف
 (۱۱۱۔ تعداد آیات  ۱۴سورة یوسف ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا 
 

يهُت اْلِكتهِب الُْمِبْْيِ          Ǻۣالۗره   ۣ تِِْلَ اه

 یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔
 

ََّعلَُُّكْ تَْعِقلُْوَن       ًَن َعَرِبيًّا ل ُه قُْرءه ٓ َاْنَزلْنه  Ąِاَنَّ

 (۱)ن میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبا

آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے اور یہ مقصد اس وقت  ۱۔۴

تاب اس زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکیں، اس لئے ہر آسمانی حاصل ہو سکتا ہے جب وہ ک

ئے اتاری گئی تھی۔ قرآن کریم کتاب اس قومی زبان میں نازل ہوئی، جس قوم کی ہدایت کے ل

کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے، اس لئے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا عالوہ ازیں 

عربی زبان اپنی فصاحت و بالغت اور ادائے معانی کے لحاظ سے دنیا کی بہترین زبان ہے۔ اس 

میں اشرف الرسل  (عربی)کو اشرف اللغات ( قرآن مجید)لئے ہللا تعاٰلی نے اس اشرف الکتاب 

کے ذریعے سے نازل فرمایا ( جبرائیل)پر اشرف المالئکہ ( حضرت محمد صلی ہللا علیہ و سلم)

اور مکہ، جہاں اس کا آغاز ہوا، دنیا کا اشرف ترین مقام ہے اور جس مہینے میں نزول کی ابتدا 

 ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ۔ رمضان ہے۔
 

ُن نَُق ُُّّ عَلَْيَك َاْحسَ  ِفِلْْيَ       ََنْ َن ڰ َوِاْن ُكْنَت ِمْن قَْبِِلٖ لَِمَن الْغه َذا الُْقْراه  Ǽَن الَْقَص ُِّ ِبَمآ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك ھه
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پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن ( ۱)ہم آپ کے سامنے بہترین بیان 

 ۔(۴)میں تھے  وحی کے ذریعے نازل کیا اور یقیناً آپ اس سے پہلے بےخبروں

قصص، یہ مصدر ہے معنی ہیں کسی چیز کے پیچھے لگنا مطلب دلچسپ واقعہ ہے قصہ،  ۱۔۲

ں گزر جانے والے واقعے کے محض کہانی یا طبع زاد افسانے کو نہیں کہا جاتا بلکہ ماضی می

و  بیان کو قصہ کہا جاتا ہے۔ یہ گویا ماضی کا واقعی اور حقیقی بیان ہے اور اس واقع میں حسد

عناد کا انجام، تائید اٰلہی کی کرشمہ سازیاں، نفس امارہ کی شورشیں اور سرکشیوں کا نتیجہ اور 

دیگر انسانی عوارض و حوارث کا نہایت دلچسپ بیان اور عبرت انگیز پہلو ہیں، اس لئے اس 

 سے تعبیر کیا ہے۔( بہترین بیان)قرآن نے احسن القصص

اضح ہے نبی کریم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ ہللا تعاٰلی قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی و ۴۔۲

آپ کو بےخبر قرار نہ دیتا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ ہللا کے سچے نبی ہیں کیونکہ آپ 

کے ذریعے سے ہی سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگرد تھے، کہ کسی پر وحی 

کسی اور سے ہی ایسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر استاد سے سیکھ کر بیان فرما دیتے، نہ 

تاریخ کا یہ واقعہ اپنے اہم جزئیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے۔ یہ یقیناً ہللا تعاٰلی ہی نے وحی 

 کے ذریعے سے آپ پر نازل فرمایا ہے جیسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔
 

ْ َراَ  َبَِت ِاّٰنِ ٓ ِبْيِه َّيه ِدْيَن      ِاْذ قَاَل يُْوُسُف َِلَ ِ ْمَس َوالَْقَمَر َرَاْيَُتُْم ِلْ ْسه الشَّ  Ćيُْت َاَحَد َعَّشَ َكْوَكبًا وَّ

نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج ( ۱)جب کہ یوسف 

 دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔( ۴)چاند کو 

اپنی قوم کے سامنے یوسف علیہ السالم کا قصہ بیان ( لمصلی ہللا علیہ وس! )یعنی اے محمد ۱۔٤

کرو، جب اس نے اپنے باپ کو کہا باپ حضرت یعقوب علیہ السالم تھے، جیسا کہ دوسرے مقام 

یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن )حدیث میں بھی یہ نسب بیان کیا گیا ہے۔  پر صراحت ہے اور

الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن ۔ اور حدیث میں نسب بیان کیا گیا ہے۔ (ابراہیم

 (٢٦، ص۴مسند احمد جلد )یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم 

ضرت یوسف علیہ السالم کے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ گیارہ ستاروں سے مراد ح ۴۔٤

بھائی ہیں جو گیارہ تھے چاند سورج سے مراد ماں اور باپ ہیں اور خواب کی تعبیر چالیس یا 

سی سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور ا

وہاں حضرت یوسف علیہ السالم کے سامنے سجدہ ریز ہوگئے، جیسا کہ یہ تفصیل سورت کے 

 آخر میں آئے گی۔
 

ٓ ِاْخَوِتَك فَيَِكْيُدْوا َِلَ َكْيًدا  ۭ  ِبْْيٌ        قَاَل يهبَُنَّ ََل تَْقُص ُّْ ُرْءََّيَك عَٰله نَْساِن عَُدو  مُّ َن ِلَْلِ ْيطه  Ĉِانَّ الش َّ

اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ! یعقوب نے کہا پیارے بچے

 ۔(۴)شیطان تو انسان کا کھال دشمن ہے ( ۱)تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں 

ندازہ لگا لیا کہ ان کا یہ بیٹا عظمت شان کا حضرت یعقوب علیہ السالم نے خواب سے ا ۱۔٢

حامل ہوگا، اس لئے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی 

ں اسے نقصان نہ پہنچائیں، بنا بریں انہوں نے یہ خواب بیان کرنے عظمت کا اندازہ کر کے کہی

 سے منع فرمایا۔

بیان فرما دی کہ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے  یہ بھائیوں کے مکروفریب کی وجہ ۴۔٢

اس لئے وہ انسانوں کو بہکانے، گمراہ کرنے اور انہیں حسد و بغض میں مبتال کرنے میں ہر 

تاک میں رہتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان کے لئے بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ حضرت وقت کوشاں اور 
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میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکا دے۔ جیسا کہ  یوسف علیہ السالم کے خالف بھائیوں کے دلوں

 فی الواقع بعد میں اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت یعقوب علیہ السالم کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔
ِل يَ   اه
ٓ ِويِْل اَْلََحاِديِْث َويــُـَِتُّ ِنْعَمَتٗه عَلَْيَك َوعَٰله ُِٰمَك ِمْن ًَتْ َُّك َويَُعل َتِبْيَك َرب ِِلَ ََيْ ََّك عَِلْْيٌ عْ َوَكذه َق  ۭ ِانَّ َرب ِهْْيَ َوِاْْسه  َابََويَْك ِمْن قَْبُل ِاْبره

ٓ ــهَا عَٰله ٓ َاتَمَّ ُقْوَب مََكَ

  Čَحِكْْيٌ          

یا خوابوں )تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی ( ۱)اور اسی طرح تجھے 

اور یعقوب کے ( ۴)ھرپور عطا فرمائے گا بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے ب( کی تعبیر

جیسے کہ اس نے پہلے تیرے دادا پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی ( ۲)گھر والوں کو بھی 

 بھرپور اپنی رحمت دی، یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم واال اور زبردست حکمت واال ہے۔

ھانے کے لئے چن لیا، یعنی جس طرح تجھے تیرے رب نے نہایت عظمت واال خواب دک ۱۔ ٦

عطا کرے گا اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ تاویل  اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدگی بھی

 االحادیث کے اصل معنی باتوں کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ یہاں خواب کی تعبیر مراد ہے۔

سے  اس سے مراد نبوت ہے جو یوسف علیہ السالم کو عطا کی گئی۔ یا وہ انعامات ہیں جن ۴۔٦

 مصر میں یوسف علیہ السالم نوازے گئے۔

اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السالم کے بھائی، ان کی اوالد وغیرہ ہیں، جو بعد میں  ۲۔٦

 انعامات اٰلہی کے مستحق بنے۔
 

ِلْْيَ        
ِٕ
اۗى ِٰلسَّ يهٌت ل  Ċلََقْد ََكَن ِِفْ يُْوُسَف َوِاْخَوِتٖهٓ اه

 ہیں۔( ۱)نشانیاں ( بڑی)میں دریافت کرنے والوں کے لئے  یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں

یعنی اس قصے میں ہللا تعاٰلی کی عظیم قدرت اور نبی کریم کی نبوت کی صداقت کی بڑی  ۱۔۷

 نشانیاں ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔
َۨ        ِاْذ قَالُْوا لَُيْوُسُف َوَاُخْوُه َاحَ  ِبْْيِ ُن ُعْصَبٌة  ۭ ِانَّ َاَِبََن لَِفْي َضلهٍل مُّ  َاِبيْنَا ِمنَّا َوََنْ

ٓ  ښĎبُّ ِاله

بہ نسبت ہمارے، باپ کو بہت زیادہ پیارے ( ۱)جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی 

 غلطی میں ہیں۔ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح ( ۴)جماعت ( طاقتور)ہیں حاالنکہ ہم 

 سے مراد بنیامین ہے۔' اس کا بھائی '  ۱۔۲

کہ یوسف علیہ السالم اور  یعنی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں، جب ۴۔۲

صرف دو ہیں، اس کے باوجود باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا ( جن کی ماں الگ تھی)بنیامین 

 سرور ہیں۔

ہے جو ان کے زعم کے مطابق باپ سے یوسف علیہ السالم یہاں ضالل سے مراد غلطی  ۲۔۲

 اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر ہوئی۔
 

ِلِحْْيَ  ُل لَُُكْ َوْجُه َاِبْيُُكْ َوتَُكْونُْوا ِمْنْۢ بَْعِدٖه قَْوًما صه ْ  Ḍ        اْقــُتلُْوا يُْوُسَف َاِو اْطَرُحْوُه َاْرًضا ُيَّ

جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف ( نامعلوم)اسے کسی  یوسف کو مار ہی ڈالو

 ۔(۱)تمہاری طرف ہی ہو جائے۔ اس کے بعد تم نیک ہو جانا 

اس سے مراد تائب ہو جانا ہے یعنی کنوئیں میں ڈال کر یا قتل کر کے ہللا سے اس گناہ کے  ۱۔٢

 لئے توبہ کرلیں گے۔
 

ِْنُْم ََل تَـْقُتلُوْ  ٌل ِمٰ
ِٕ
ـيَّاَرِة ِاْن ُكْنَُتْ فهِعِلْْيَ         قَاَل قَاۗى بَِت الُْجٰبِ يَلَْتِقْطُه بَْعُض السَّ  01ا يُْوُسَف َوَالُْقْوُه ِِفْ غَيه

میں ڈال ( کی تہ)ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنوئیں 

 ۔(۴)مہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو قافلہ اٹھا لے جائے اگر ت( آتا جاتا)اسے کوئی ( ۱)آؤ کہ 
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جب کنویں کو اور َغیَابَۃ اس کی تہ اور گہرائی کو کہتے ہیں، کنواں ویسے بھی گہرا ہی  ۱۔۱۰

یز کسی کو نظر نہیں آتی۔ جب اس کے ساتھ کنویں کی گہرائی ہوتا ہے اور اس میں گری ہوئی چ

 کا بھی ذکر کیا تو گویا مبالغے کا اظہار کیا۔ 

آنے جانے والے نو وارد مسافر، جب پانی کی تالش میں کنوئیں پر آئیں گے تو یعنی  ۴۔۱۰

انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال ممکن ہے کسی کے علم میں آ جائے کہ کنوئیں میں کوئی 

کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ تجویز ایک بھائی نے ازراہ شفقت پیش کی تھی۔ قتل کے مقابلے میں 

دردی کے جذبات ہی کی حامل ہے۔ بھائیوں کی آتش حسد اتنی بھڑکی ہوئی یہ تجویز واقعتا ہم

تھی کہ یہ تجویز بھی اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پیش کی کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کام 

 اس طرح کر لو۔
 

ِصُحْوَن         َمنَّا عَٰله يُْوُسَف َوِاَنَّ ََلٗ لَنه َِبََن َماَِلَ ََل ًَتْ َ ٓ  00 قَالُْوا َّيه

کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم ( علیہ السالم)آخر آپ یوسف ! انہوں نے کہا ابا

 ۔(۱)تو اس کے خیر خواہ ہیں 

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی برداران یوسف علیہ السالم نے یوسف  ۱۔۱۱

 نے انکار کر دیا ہوگا۔علیہ السالم کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ 
 

ِفُظْوَن            01َاْرِسِْلُ َمَعنَا غًَدا يَّْرتَْع َويَلَْعْب َوِاَنَّ ََلٗ لَحه

اس کی ( ۱)کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے 

 حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔

شامل ہے۔ اسی لئے جائز کھیل اور  کھیل اور تفریح کا رجحان، انسان کی فطرت میں ۱۔۱۴

تفریح پر ہللا تعاٰلی نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں کی۔ اسالم میں بھی اجازت ہے لیکن 

تفریح جائز جن میں شرع قباحت نہ ہو یا محرمات تک پہنچنے کا مشروط۔ یعنی ایسے کھیل اور 

ل کود کی حد تک کوئی اعتراض ذریعہ بنیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السالم نے بھی کھی

نہیں کیا۔ البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھڑیا کھا جائے، 

 کیونکہ کھلے میدانوں اور صحراؤں میں وہاں بھیڑیئے عام تھے۔
 

ُُكَُه اَّلِٰ  ْ ٓ َاْن تَْذَهُبْوا ِبٖه َوَاَخاُف َاْن َّيَّ ْ لََيْحُزنُِنْ ِفلُْوَن         قَاَل ِاّٰنِ   01ـُْب َوَانَُْتْ َعْنُه غه

اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ ( یعقوب علیہ السالم نے کہا)

 بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اس بھیڑیا کھا جائے۔
 

ٓ ِاذً  ُن ُعْصَبٌة ِاَنَّ ـُْب َوََنْ ْن اََُكَُه اَّٰلِ
ِٕ
ْوَن         قَالُْوا لَى ُ ِِ ٰه َّ  01ا ل

جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا ( زور آور)انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی 

 ہوئے۔( ۱)جائے تو ہم بالکل نکمے ہی 

جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائیوں کی یہ باپ کو یقین دالیا  ۱۔۱٤

 ہ السالم کو کھا جائے۔موجودگی میں بھیڑیا یوسف علی
 

ُمْ  ئَِنَّ ِٰ بَِت الُْجٰبِ  ۚ َوَاْوَحْينَآ ِالَْيِه لَُتنَب َعلُْوُه ِِفْ غَيه ْ ُعْوٓا َاْن َيَّ ا َذَهُبْوا ِبٖه َوَاَْجَ َذا َوُِهْ ََل يَْشُعُرْوَن           فَلَمَّ ْمِرِِهْ ھه  01 ِِبَ

آباد گہرے کنوئیں کی تہ میں  پھر جب اسے لے چلے اور سب نے ملکر ٹھان لیا اسے غیر

تو انہیں ( وقت آرہا ہے کہ)کی طرف وحی کی کہ یقیناً ( علیہ السالم)پھینک دیں، ہم نے یوسف 

 (۱)اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں 
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قرآن کریم نہایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب سوچے  ۱۔۱٢

ھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السالم کو کنویں میں پھینک دیا، تو ہللا سمج

رانے کی تعاٰلی نے حضرت یوسف علیہ السالم کی تسلی اور حوصلے کے لئے وحی کی کہ گھب

ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں 

ک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہونگے اور پھر تو انہیں بتائے گا گے کہ یہ بھائی بھی

کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح سنگ دالنہ معاملہ کیا تھا، جسے سن کر وہ حیران 

اور پشیمان ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ االسالم اس وقت اگرچہ بچے تھے، لیکن جو 

 ہوں، ان پر بچپن میں بھی وحی آ جاتی ہےبچے، نبوت پر سرفراز ہونے والے 

 جیسے حضرت عیسٰی و یحٰیی وغیرہ علیہم السالم پر آئی۔
 

َّْبُكْوَن           01َۭوَجاُۗءْوٓا َاَِبُِهْ ِعَشاًۗء ي

 اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔( وہ سب)اور عشاء کے وقت 
 

َِبََنٓ ِاَنَّ َذَهْبنَا نَْستَِبُق وَ  َ ٓ ِدِقْْيَ         قَالُْوا َّيه َّنَا َولَْو ُكنَّا صه ـُْب ۚ َوَمآ َانَْت ِبُمْؤِمٍن ل  01 تََرْكنَا يُْوُسَف ِعْنَد َمتَاِعنَا فَاََُكَُه اَّٰلِ

کو ہم نے ( علیہ السالم)اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف 

ا، آپ تو ہماری بات نٰہ مانیں گے، گو ہم بالکل اسباب کے پاس چھوڑا تھا پس اسے بھیڑیا کھا گی

 (۱)سچے ہی ہوں 

یعنی اگر ہم آپ کے نزدیک معتبر اور اہل صدق ہوتے، تب بھی یوسف علیہ السالم کے  ۱۔ ۱۷

عاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے، اب تو ویسے ہماری حیثیت متہم افراد کی سی م

 یق کریں گے؟ہے، اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصد
 

 ُ ْيٌل ۭ َواّلٰله لَْت لَُُكْ َانُْفُسُُكْ َاْمًرا  ۭ فََصَْبٌ ََجِ َتَعاُن عَٰله َما تَِصُفْوَن            َوَجاُۗءْو عَٰله قَِمْيِصٖه ِبَدٍم َكِذٍب ۭ قَاَل بَْل َسوَّ  01الُْمس ْ

پ نے کہا اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر الئے تھے، با

یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں سے ایک بات بنالی ہے۔ پس صبر ہی بہتر ہے، اور 

 تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر ہللا ہی سے مدد کی طلب ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف علیہ السالم کی قمیص خون میں لت  ۱۔۱۲

اگر یوسف علیہ السالم کو کھاتا تو قمیص کو بھی پھٹنا پت کر لی اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا 

تھا، قمیص ثابت کی ثابت ہی تھی جس کو دیکھ کر، عالوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السالم کے 

خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السالم نے فرمایا کہ یہ واقعہ 

بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنا لی ہے، اس طرح پیش نہیں آیا جو تم بیان کر رہے ہو، 

حضرت یعقوب اس کی تفصیل سے بےخبر تھے، اس لئے سوائے صبر کے کوئی چارہ اور ہللا 

 کی مدد کے عالوہ کوئی سہارا نہ تھا۔

منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا پر تہمت لگائی تو انہوں نے بھی نبی  ۱۔۱۲ 

افہام وارشاد کے جواب میں فرمایا تھا۔ وہللا ال اجدلی واللکم مثال اال ابا  صلی ہللا علیہ وسلم کے

گوں کے لیے ہللا کی قسم میں اپنے اور آپ لو( فصبر جمیل وہللا المستعان علی ماتصفون)یوسف 

وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السالم کے باپ یعقوب علیہ السالم کو سابقہ پیش آیا تھا 

ے فصبر جمعیل کہہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا، یعنی میرے لیے بھی سوائے اور انہوں ن

 صبر کے کوئی چارہ نہیں۔
 

ْوُه ِبَضاعَ  ٌ   ۭ َوَاَْسُّ َذا غَُله ي ھه يَّاَرٌة فََاْرَسلُْوا َواِرَدُِهْ فََاْدٰله َدلَْوٗه   ۭ قَاَل يهبُّْشه َ َوَجاَۗءْت س َ ُ عَِلْْيٌۢ ِبَما ي  01ْعَملُْوَن         ًة  ۭ َواّلٰله



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 515 

اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی النے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے 

انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر ( ۱)لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے 

 ے۔اور ہللا تعاٰلی اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھ( ۴)چھپا لیا 

وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لئے پانی وغیرہ انتظام کرنے کی غرض  ۱۔۱٢

ا سکے یہ وراد سے قافلے کے آگے آگے چلتا ہے تاکہ مناسب جگہ دیکھ کر قافلے کو ٹھیرایا ج

جب کنویں پر آیا اور اپنا ڈول نیچے لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السالم نے اس کی رسی پکڑ )

بضاعۃ ۴۔۱٢ایک خوش شکل بچہ دیکھا تو اسے اوپر کھنچ لیا اور بڑا خوش ہوا۔  لی، وارد نے

سامان تجارت کو کہتے ہیں اسروہ کا فاعل کون ہے؟ یعنی یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر 

چھپانے واال کون ہے؟ اس میں اختالف ہے۔ حافظ ابن کثیر نے برادران یوسف علیہ السالم کو 

ہ ہے کہ جب ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السالم بھی کنویں سے باہر فاعل قرار دیا ہے مطلب ی

نکل آئے تو وہاں یہ بھائی بھی موجود تھے، تاہم انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا، یہ 

نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور حضرت یوسف علیہ السالم نے بھی قتل کے اندیشے سے اپنا 

بھائیوں نے انہیں فروختنی قرار دیا تو خاموش رہے اور اپنا بھائی ہونا ظاہر نہیں کیا بلکہ 

فروخت ہونا پسند کر الیا۔ چنانچہ اس وارد نے اہل قافلہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ ایک بچہ 

فروخت ہو رہا ہے۔ مگر یہ بات سیاق سے میل کھاتی نظر نہیں آتی۔ ان کے برخالف امام 

ساتھیوں کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے یہ ظاہر  شوکانی نے اسروہ کا فاعل وارد اور اس کے

نہیں کیا کہ یہ بچہ کنویں سے نکال ہے کیونکہ اس طرح تمام اہل قافلہ اس سامان تجارت میں 

شریک ہو جاتے بلکہ اہل قافلہ کو انہوں نے جا کر یہ بتالیا کہ کنویں کے مالکوں نے یہ بچہ ان 

دیں۔ مگر اقرب ترین بات یہ ہے کہ اہل قافلہ نے  کے سپرد کیا ہے تاکہ اسے وہ مصر جا کر بیچ

بچے کو سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا کہ کہیں اس کے عزیز واقارب اس کی تالش میں 

نہ آ پہنچیں۔ اور یوں لینے کے دینے پڑ جائیں کیونکہ بچہ ہونا اور کنویں میں پایا جانا اس بات 

 اال ہے اور کھیلتے کودتے آ گرا ہے۔کی عالمت ہے کہ وہ کہیں قریب ہی کا رہنے و

یعنی یوسف علیہ السالم کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا تھا، ہللا کو اس کا علم تھا۔ لیکن ہللا نے ۲۔۱٢ 

یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا کہ تقدیر الہی بروئے کار آئے۔ عالوہ ازیں اس میں رسول ہللا 

عاٰلی اپنے پیغمبر کو بتال رہا ہے کہ آپ کی قوم صلی ہللا علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے یعنی ہللا ت

کے لوگ یقیناً ایذا پہنچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں۔ لیکن میں 

اسی طرح انہیں مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادران یوسف علیہ السالم کو مہت دی تھی۔ اور 

تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو  پھر باآلخر میں نے یوسف علیہ السالم کو مصر کے

عاجز والچار کر کے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا اے پیغمبر ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی 

اسی طرح سرخرو ہوں گے اور سرداران قریش آپ کے اشارہ ابرو اور جنبش لب کے منتظر 

 ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر یہ وقت جلد ہی آ پہنچا۔
 

اِهِديَْن          وَ  ْوُه ِبثََمنٍۢ َِبٍْس َدَراِِهَ َمْعُدْوَدٍة  ۚ َوََكنُْوا ِفْيِه ِمَن الزَّ    11َْشَ

اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈاال، وہ تو یوسف کے ( ۱)انہوں نے 

 (۴)بارے میں بہت ہی بےرغبت تھے 

 ہل قافلہ نے بیچا۔بھائیوں یا دوسری تفسیر کی رو سے ا ۱۔۴۰

کیونکہ گری پڑی چیز انسان کو یوں ہی کسی محنت کے بغیر مل جاتی ہے، اس لئے  ۴۔۴۰

 پر واضح نہیں ہوتی۔ چاہے وہ کتنی بھی قیمتی ہو، اس کی صحیح قدر وقیمت انسان
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ٓ َاْن  َه ىُه َع ّْصَ َِلْمَرَاِتٖهٓ اَْكرِِمْي َمثْوه ىُه ِمْن ِمٰ ي اْشََته ِ ِويِْل اَْلَ َوقَاَل اَّلَّ َِٰمٗه ِمْن ًَتْ ِِلَ َمكَّنَّا ِلُيْوُسَف ِِف اَْلَْرِض ۡ َوِلُنَعل ا  ۭ َوَكذه َّْنَفَعنَآ َاْو نَتَِّخَذٗه َوَلً َحاِديِْث ۭ ي

 َاْمِرٖه َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يَْعلَُمْوَن         
ٓ ُ غَاِلٌب عَٰله   10َواّلٰله

سے کہا کہ اسے بہت ( ۱)ے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی مصر والوں میں سے جس نے اس

عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا 

، کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا (۴)لیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف کا قدم جما دیا 

 دے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بےعلم ہوتے ہیں۔کچھ علم سکھا دیں۔ ہللا اپنے ارا

عزیز مصر، جس نے  کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا اور یہ ۱۔۴۱

یوسف علیہ السالم کو خریدا اس کا وزیر خزانہ تھا، اس کی بیوی کا نام بعض نے راعیل اور 

 بعض نے زلیخا بتالیا ہے وہللا اعلم۔

طرح ہم نے یوسف علیہ السالم کو کنویں سے ظالم بھائیوں سے نجات دی، اسی یعنی جس  ۴۔۴۱

 طرح ہم نے یوسف علیہ السالم کو سرزمین مصر میں ایک معقول اچھا ٹھکانا عطا کیا۔
 

ِنْْيَ          زِي الُْمْحس ِ ِِلَ ََنْ ِعلًْما  ۭ َوَكذه تَيْنهُه ُحْْكًا وَّ ٗهٓ اه ََ َاُشدَّ ا بَلَ  11َولَمَّ

ہم نیکوں ( ۱)پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا ( یوسف)جب 

 کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔

 یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصلہ۔ یعنی نبوت ۱۔۴۴
 

ََّقِت اَْلَبَْواَب َوقَالَْت  َّْفِسٖه َوغَل َِّّتْ ُهَو ِِفْ بَيَِْتَا َعْن ن ِلُمْوَن           َوَراَوَدتُْه ال َّٗه ََل يُْفِلُح الٰظه ٓ َاْحَسَن َمثَْواَي  ۭ ِان ْ َّٗه َرِٰبِ ِ ِان  11َهْيَت َِلَ  ۭ قَاَل َمَعاَذ اّلٰله

اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہالنا پھسالنا شروع کیا کہ وہ اپنے 

! و آجاؤ یوسف نے کہا ہللا کی پناہنفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی ل

وہ میرا رب، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے انصافی کرنے والوں کا بھال نہیں 

 ۔(۱)ہوتا 

یہ السالم کا نیا امتحان شروع ہوا عزیز مصر کی بیوی، جس یہاں سے حضرت یوسف عل ۱۔۴۲

کرام و احترام کے ساتھ رکھے، کو اس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ یوسف علیہ السالم کو ا

وہ حضرت یوسف علیہ السالم کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوگئی اور انہیں دعوت گناہ دینے 

 لگی، جسے حضرت یوسف علیہ السالم نے ٹھکرا دیا۔
 

ِِلَ ِلنَّْصَِف عَ  ِٰٖه  ۭ َكذه اه بُْرَهاَن َرب َّٗه ِمْن ِعَباِدََن الُْمْخلَِصْْيَ         َولََقْد ََهَّْت ِبٖه  ۚ َوَِهَّ ِّبَا لَْوََلٓ َاْن رَّ َء َوالَْفْحَشاَۗء  ۭ ِان ْوۗ  11ْنُه السُّ

کا قصد کرتے اگر وہ اپنے ( ۱)اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس 

یونہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بےحیائی دور کر دیں ( ۴)پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے 

 مارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔بیشک وہ ہ( ۲)

ٰا بُْرھَاَن َربِّهٖ ) بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ  ۱۔۴٤ ( 42:۔یوسف34( لَْواَلٓ اَْن رَّ

یعنی وھم بھا سے نہیں بلکہ اس کا جواب محذوف ہے یعنی لوال ان رٰا برھان ربہ کا تعلق ماقبل 

 کی دلیل نہ دیکھتے تو جس چیز کا قصد کیا تھا وہ کر لفعل ماھم بہ اگر یوسف علیہ السالم ہللا

گزرتے۔ یہ ترجمہ اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق ہے اور جن لوگوں نے اسے لَْو اَل کے 

 ساتھ جوڑ کر یہ معنی بیان کئے 

ہیں کہ یوسف علیہ السالم نے قصد ہی نہیں کیا، ان مفسرین نے اسے عربی اسلوب کے خالف 

اور یہ معنی بیان کئے ہیں کہ قصد تو یوسف علیہ السالم نے بھی کر لیا تھا لیکن قرار دیا ہے۔ 

ایک تو یہ اختیاری نہیں تھا بلکہ عزیز مصر کی بیوی کی ترغیب اور دباؤ اس میں شامل تھا۔ 

دوسرے یہ کہ گناہ کا قصد کر لینا عصمت کے خالف نہیں ہے، اس پر عمل کرنا عصمت کے 
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مگر محققین اہل تفسیر نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یوسف ( ابن کثیر فتح القدیر،)خالف ہے 

علیہ السالم بھی اس کا قصد کر لیتے۔ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھے ہوتے۔ یعنی انہوں نے 

اپنے رب کی برہان دیکھ رکھی تھی۔ اس لیے عزیز مصر کی بیوی کا قصد ہی نہیں کیا۔ بلکہ 

ے معاذ ہللا۔ البتہ قصد نہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ نفس میں دعوت گناہ ملتے ہی پکار اٹھ

ہیجان اور تحریک ہی پیدا نہیں ہوئی۔ ہیجان اور تحریک پیدا ہو جانا الگ بات ہے۔ اور قصد کر 

لینا الگ بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر سرے سے ہیجان اور تحریک ہی پیدا نہ ہو تو ایسے 

کمال نہیں۔ کمال تو تب ہی ہے کہ نفس کے اندر داعیہ اور  شخص کا گناہ سے بچ جانا کوئی

تحریک پیدا ہو اور پھر انسان اس پر کنٹرول کرے اور گناہ سے بچ جائے۔ حضرت یوسف علیہ 

یہاں پہلی تفسیر کے ۴۔۴٤السالم نے اسی کمال صبر و ضبط کا بےمثال نمونہ پیش فرمایا۔ 

یعنی اگر یوسف علیہ السالم رب کی برہان  مطابق لوالء کا جواب محذوف ہے لفعل ماھم بہ

دیکھتے تو جو قصد کیا تھا کر گزرتے۔ یہ برہان کیا تھی؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مطلب یہ 

ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی گئی کہ اسے دیکھ کر آپ نفس کے 

اپنے پیغمبروں کی اسی طرح  داعیئے کے دبانے اور رد کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ ہللا تعاٰلی

 حفاظت فرماتا ہے۔

یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السالم کو برہان دکھا کر برائی یا اس کے ارادے سے ۲۔۴٤ 

بچا لیا، اسی طرح ہم نے اسے ہر معاملے میں برائی اور بےحیائی کی باتوں سے دور رکھنے 

 ے تھا۔کا اہتمام کیا۔ کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں س
 

ا الَْباِب ۭ قَالَْت َما َجَزاُۗء َمْن َارَ  َدَها َلَ يِٰ َالَْفيَا س َ ْت قَِمْيَصٗه ِمْن ُدبٍُر وَّ ُّْسَجَن َاْو عََذاٌب َاِلْْيٌ          َواْستََبَقا الَْباَب َوقَدَّ ٓ َاْن ي ًءا ِاَلَّ  11اَد ِِبَْهِِلَ ُسْوۗ

نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے  اور اس عورت( ۱)دونوں دروازے کی طرف دوڑے 

کھینچ کر پھاڑ ڈاال اور دروازے کے پاس اس کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو 

شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا 

 ۔(۴)اور کوئی دردناک سزادی جائے 

نے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے، جب حضرت یوسف علیہ السالم  ۱۔۴٢

تو وہ باہر نکلنے کے لئے دروازے کی طرف دوڑے، یوسف علیہ السالم کے پیچھے انہیں 

 ڑی۔ یوں دونوں دروازے کی طرف لپکے اور دوڑے۔پکڑنے کے لئے عورت بھی دو

ف علیہ السالم کو یعنی خاوند کو دیکھتے ہی خود معصوم بن گئی اور مجرم تمام تر یوس ۴۔۴٢

بھی تجویز کر دی۔ حاالنکہ صورت حال اس کے برعکس تھی، قرار دے کر ان کے لئے سزا 

مجرم خود تھی جب کہ حضرت یوسف علیہ السالم بالکل بےگناہ اور برائی سے بچنے کے 

 خواہش مند اور اس کے لئے کوشاں تھے۔
 

َّْفِِسْ َوَشهَِد َشا ِذِبْْيَ        قَاَل ِِهَ َراَوَدتِْنْ َعْن ن ْن َاْهِلهَا ۚ ِاْن ََكَن قَِمْيُصٗه قُدَّ ِمْن قُُبٍل فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن اْلكه  11ِهٌد ِمٰ

اور عورت کے قبیلے کے ہی کے ایک ( ۱)یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسال رہی تھی 

ہے اور  کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی( ۴)شخص نے گواہی دی 

 یوسف جھوٹ بو لنے والوں میں سے ہے۔

حضرت یوسف علیہ السالم نے جب دیکھا کہ وہ عورت تمام الزام ان پر ہی دھر رہی ہے  ۱۔۴٦

کہا کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی یہی ہے۔ میں اس صورت حال واضح کر دی اور 

 سے بچنے کے لئے باہر دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آیا ہوں۔

یہ انہی کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ فیصلہ کیا۔ فیصلے کو یہاں  ۴۔۴٦ 

ر خوار بچے کی شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ معاملہ ابھی تحقیق طلب تھا۔ شی
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شہادت والی بات مستند روایات سے ثابت نہیں۔ صحیحین میں تین شیر خوار بچوں کے بات 

 ن میں یہ چوتھا نہیں ہے جس کا ذکر اس مقام پر کیا جاتا ہے۔کرنے کی حدیث ہے ج
 

ِدِقْْيَ         11َوِاْن ََكَن قَِمْيُصٗه قُدَّ ِمْن ُدبٍُر فََكَذبَْت َوُهَو ِمَن الٰصه

اور اگر اس کا کرتہ پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف 

 سچوں میں سے ہے۔
 

ا َراه قَمِ  َّٗه ِمْن َكْيِدُكنَّ  ۭ ِانَّ َكْيَدُكنَّ َعِظْْيٌ         فَلَمَّ  11ْيَصٗه قُدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِان

خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتہ پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا یہ تو 

 (۱)عورتوں کی چال بازی ہے، بیشک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے 

ہے جو اس نے اپنی بیوی کی حرکت قبیحہ دیکھ کر عورتوں کی صر کا قول یہ عزیز م ۱۔۴۲

بابت کہا، یہ نہ ہللا کا قول ہے نہ ہر عورت کے بارے میں صحیح، اس لئے اسے ہر عورت پر 

چسپاں کرنا اور اس بنیاد پر عورت کو مکر وفریب کا پتال باور کرانا، قرآن کا ہرگز منشا نہیں 

 جملے سے عورت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں۔ ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس
 

ْْيَ        
ِٕ
ِطــ ٰه َِّك ُكْنِت ِمَن الْ ِْْۢبِك ښ ِان ن َتْغِفرِْي َِّلَ َذا        َ۫واس ْ    11يُْوُسُف َاْعرِْض َعْن ھه

تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بیشک تو ( اے عورت)اور ( ۱)یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو 

 ۔(۴)ے ہے گنہگاروں میں س

 یعنی اس کا چرچا مت کرو۔ ۱۔۴٢

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر پر حضرت یوسف علیہ السالم کی پاک دامنی  ۴۔۴٢

 واضح ہو گئی تھی۔
 

َّْفِسٖه ۚ قَْد َشَغَفهَا ُحبًّا  ۭ ِاَنَّ  ِبْْيٍ         َوقَاَل ِنْسَوةٌ ِِف الَْمِديْنَِة اْمَرَاُت الَْعزِْيِز تَُراِوُد فَتههىَا َعْن ن ِٕىَا ِِفْ َضلهٍل مُّ ه ََ َ  11ل

غالم کو اپنا مطلب ( جوان)اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے 

نکالنے کے لئے بہالنے پھسالنے میں لگی رہتی ہے، ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی 

 ۔(۱)ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے 

جس طرح خوشبو کو پردوں سے چھپا یا نہیں جا سکتا ، عشق و محبت کا معاملہ بھی ایسا  ۱۔۲۰

نے کی تلقین کی ہی ہے۔ گو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السالم کو اسے نظر انداز کر

اور یقیناً آپ کی زبان مبارک پر اس کا کبھی ذکر بھی نہیں آیا ہوگا اس کے باوجود یہ واقعہ 

آگ کی طرح پھیل گیا اور زنان مصر میں اس کا چرچا عام ہو گیا، عورتیں تعجب جنگل کی 

کرنے لگیں کی عشق کرنا تھا تو کسی پیکر حسن و جمال سے کیا جاتا، یہ کیا اپنے ہی غالم پر 

 زلیخا فریفتہ ہو گئی، یہ تو اس کی ہی نادانی ہے۔
 

َعْت ِبَمْكرِِهنَّ َاْرَسلَْت ِالَْْيِنَّ  ا ََسِ ا َراَ  فَلَمَّ قَالَِت اْخُرْج عَلَْْيِنَّ  ۚ فَلَمَّ ِْنُنَّ ِسكِْٰينًا وَّ تَْت ُكَّ َواِحَدٍة ِمٰ اه ْعَن َايِْدَُّيُنَّ  ۡ َوقُلَْن َوَاْعَتَدْت لَهُنَّ ُمتَََّكً وَّ نَٗه َوقَطَّ يْنَٗهٓ اَْكََبْ

 ٌ َْ َذآ ِاَلَّ َمَِلٌ َكِر ا  ۭ ِاْن ھه َذا بََّشً ِ َما ھه  10         َحاَش ّلِلٰه

اور ان کے لئے ایک ( ۱)اس نے جب ان کی اس فریب پر غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا 

اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی۔ اور کہا اے یوسف ان کے سامنے ( ۴)مجلس مرتب کی 

ور ا( ٤)ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لئے ( ۲)چلے آؤ 

یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ! زبانوں سے نکل گیا کہ ما شاءہللا

 ہے۔
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و مکر سے تعبیر کیا گیا، جس کی وجہ زنان مصر کی غائبانہ باتوں اور طعن و مالمت ک ۱۔۲۱

ال سے بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان عورتوں کو بھی یوسف کے بےمثال حسن و جم

 کی اطالعات پہنچ چکی تھیں۔ 

چنانچہ وہ اس پیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں چنانچہ وہ اپنے اس مکر خفیہ تدبیر میں کامیاب  

ہوگئیں اور امرأة العزیز نے یہ بتالنے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں، محض ایک 

آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کر  غالم یا عام آدمی نہیں ہے بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے

نقد دل و جان ہار جانا کوئی انہونی بات نہیں، لہذا ان عورتوں کی ضیافت کا اہتمام کیا اور انہیں 

 دعوت طعام دی۔

نشست گاہیں بنائیں جن میں تکئے لگے ہوئے تھے، جیسا کہ آج کل بھی یعنی ایسی  ۴۔۲۱

ہوٹلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کا عربوں میں ایسی فرشی نشست گاہیں عام ہیں۔ حتی کہ 

 اہتمام ہے۔

یعنی حضرت یوسف علیہ السالم کو پہلے چھپائے رکھا، جب سب عورتوں نے ہاتھوں  ۲۔۲۱

نے حضرت یوسف علیہ السالم کو مجلس میں ( زلیخا)راة العزیز میں چھریاں پکڑ لیں تو ام

 حاضر ہونے کا حکم دیا۔

کی جلوہ آرائی دیکھ کر ایک تو ان کے عظمت و جالل شان یعنی حسن یوسف علیہ السالم  ٤۔۲۱

کا اعتراف کیا اور دوسرے، ان پر بےخودی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے 

جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلودہ ہوگئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھوں پر چال لیں۔ 

 ( یح مسلمصح)حضرت یوسف علیہ السالم کو نصف حسن دیا گیا ہے 

اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ فرشتے شکل وصورت میں انسان سے بہتر یا افضل ہیں۔ ۲۔۲۱

کیونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ عالوہ ازیں انسان کے بارے میں تو ہللا 

دا تعاٰلی نے خود قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ ہم نے اسے احسن تقویم بہترین انداز میں پی

کیا ہے۔ ان عورتوں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حسن وجمال کا ایک 

ایسا پیکر دیکھا تھا جو انسانی شکل میں کبھی ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا اور انہوں نے 

فرشتہ اس لیے قرار دیا کہ عام انسان یہی سمجھتا ہے فرشتے ذات وصفات کے لحاظ سے ایسی 

ہیں جو انسانی شکل سے باالتر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی غیر شکل رکھتے 

معمولی خصوصیات و امتیازات کی بناء پر انہیں انسانیت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دینا، 

 ہر دور کے ایسے لوگوں کا شیوہ رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام سے ناآشنا ہوتے ہیں۔
 

 ِ ِلُكنَّ اَّلَّ ُمُرٗه لَيُْس قَالَْت فَذه َّْم يَْفَعْل َمآ اه ْن ل
ِٕ
َتْعَصَم ۭ َولَى َّْفِسٖه فَاس ْ ُّٗه َعْن ن َِّنْ ِفْيِه ۭ َولََقْد َراَوْدت ِغرِْيَن        ْي لُْمُتن َن الٰصه  11َجَُنَّ َولََيُكْوًَن ٰمِ

اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی 

میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو ( ۱)تھیں 

کچھ میں اسے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بیشک یہ بہت 

 ۔(۴)ہی بےعزت ہوگا 

سف علیہ السالم کے جب زلیخا نے دیکھا اس کی چال کامیاب رہی ہے اور عورتیں یو ۱۔ ۲۴

جلوہ حسن آراء سے مد ہوش ہوگئیں تو کہنے لگی، کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال 

تار ہونے پر طعنہ زنی کروگی؟ یہی ہو گیا ہے تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرف

 وہ غالم ہے جس کے بارے میں تم مجھے مالمت کرتی ہو۔

کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم و حیا کے سارے  وشی دیکھعورتوں کی مد ہ ۴۔۲۴ 

 حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا۔
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ْ َكْيَدُهنَّ َاْصُب ِالَْيِْ  ٓ ِالَْيِه ۚ َوِاَلَّ تَّْصِْف َعٰنِ ا يَْدُعْونَِنْ ْجُن َاَحبُّ ِاَلَّ ِممَّ هِِلْْيَ        نَّ َواَُكْن مِٰ قَاَل َرٰبِ الٰسِ  11َن الْجه

جس بات کی طرف یہ عورت مجھے بال رہی ہے اس ! یوسف نے دعا کی اے میرے پروردگار

سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں 

 ۔(۱)ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا 

ت یوسف علیہ السالم نے یہ دعا اپنے دل میں کی۔ اس لئے کہ ایک مومن کے لئے حضر ۱۔۲۲

ایہ عطا دعا بھی ایک ہتھیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سات آدمیوں کو قیامت والے دن عرش کا س

فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و 

جاہ و منصب کی حامل ہو۔ لیکن وہ اس کے جواب میں کہہ دے کہ جمال سے بھی آراستہ ہو اور 

 'ہللا ' میں تو 

 (صحیح بخاری)سے ڈرتا ہوں 
 

ِمْيُع الَْعِلْْيُ         َّٗه ُهَو السَّ َف َعْنُه َكْيَدُهنَّ  ۭ ِان ُّٗه فََّصَ َتَجاَب ََلٗ َرب  11فَاس ْ

پیچ اس سے پھیر دیئے، یقیناً  اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ

 وہ سننے واال جاننے واال ہے۔
 

يهِت لَيَْسُجُننَّٗه َحّٰته ِحْْيٍ        ْنْۢ بَْعِد َما َرَاُوا اَْله    11ُُثَّ بََدا لَهُْم ِمٰ

پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو 

 ۔(۱)انہ میں رکھیں کچھ مدت کے لئے قید خ

عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود یوسف علیہ السالم کو حوالہ زنداں کرنے  ۱۔۲٢

مصر حضرت یوسف علیہ السالم کو  میں یہی مصلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز

یں پھنسانے اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السالم کو اپنے دام م

 کی کوشش نہ کرے جیسا کہ وہ ایسا ارادہ رکھتی تھی۔
 

ٓ اَ  ْ َخُر ِاّٰنِ ًرا  ۚ َوقَاَل اَْله ٓ َاْعِّصُ َُخْ ىِنْ ٓ َاره ْ ِ ۭ قَاَل َاَحُدَُهَآ ِاّٰنِ ْجَن فَتَْيه ْْيُ ِمنُْه  ۭ َوَدَخَل َمَعُه الٰسِ ُكُ الطَّ ا ًَتْ ْ ُخْْبً ِٰ ُل فَْوَق َرْا ٓ َاْْحِ ىِنْ ىَك ره ئْنَا ِبَتْاِويْـِِلٖ ۚ ِاَنَّ نَره نَبِٰ

ِنْْيَ          11ِمَن الُْمْحس ِ

اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں 

نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو 

نے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس دیکھا ہے کہ میں اپ

 ۔(۱)کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں 

ان شاہی دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک شراب پالنے پر معمور تھا یہ دونوں نوجو ۱۔۲٦

د میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ اور دوسرا نان بھائی تھا، کسی حرکت پر دونوں کو قی

السالم ہللا کے پیغمبر تھے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت تقوٰی و راست بازی 

اور اخالق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے عالوہ ازیں 

ایا تھا۔ ان دونوں نے خواب خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم اور ملکہ ہللا نے ان کو عطا فرم

دیکھا تو قدرتی طور پر حضرت یوسف علیہ السالم کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا ہمیں 

آپ محسنین میں سے نظر آتے ہیں، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ محسن کے ایک معنی 

 بعض نے یہ بھی کئے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ اچھی کر لیتے ہیں۔
 

ا  قَالَ  ِلُْكَا ِممَّ ِتَيُْكَا  ۭ ذه ْ ِنٖهٓ ِاَلَّ نَبَّْاتُُْكَا ِبَتْاِويْـِِلٖ قَْبَل َاْن َّيَّ ِتْيُْكَا َطَعاٌم تُْرَزقه ِفُرْوَن      ََل ََّيْ ِخَرِة ُِهْ كه ِ َوُِهْ ِِبَْله َ قَْوٍم َلَّ يُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله ْ تََرْكُت ِمَلَّ ْ  ۭ ِاّٰنِ ََّمِنْ َرِٰبِ    عَل

11 
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یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں 

میں ( ۱)اس کی تعبیر بتال دوں گا یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے، 

نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو ہللا پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر 

 ۔(۴۰ہیں

یعنی میں جو تعبیر بتالؤں گا، وہ کاہنوں اور نجومیوں کی طرح ظن و تخمین پر مبنی نہیں  ۱۔۲۷

ی تعبیر یقینی علم پر مبنی ہوگی، جس میں خطا اور نیکی دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ بلکہ میر

 ہوگی جو ہللا کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے، جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں۔

کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ میں نے ( جن سے آپ کو نوازا گیا)لہام اور علم اٰلہی یہ ا ۴۔۲۷

صلے میں ہللا ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو ہللا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس کے 

 تعاٰلی کے یہ انعامات مجھ پر ہوئے۔
 

َق َويَ  ِهْْيَ َوِاْْسه َِبِۗءْيٓ ِاْبره َ اه ََّبْعُت ِمَلَّ ِ عَلَْينَا َوعََٰل النَّاِس َوله َوات ِِلَ ِمْن فَْضِل اّلٰله ٍء ۭ ذه ِ ِمْن ََشْ ُّّْشَِك ِِبّلٰله ِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل ْعُقْوَب  ۭ َما ََكَن لَنَآ َاْن ن

 11يَْشُكُرْوَن        

( ۱)کا میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین 

ہم پر اور ( ۴)ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم ہللا تعاٰلی کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں 

 تمام اور لوگوں پر ہللا تعاٰلی کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔

راہیم اب)کہ وہ بھی آباء ہی ہیں۔ پھر ترتیب میں جد اعٰلی  اجداد کو بھی آباء کہا، اس لئے ۱۔۲۲

کا ذکر کیا، ( یعقوب علیہ السالم)اور پھر باپ ( اسحاق علیہ السالم)پھر جد اقرب ( علیہ السالم

 یعنی پہلے۔ پہلی اصل، پھر دوسری اصل اور پھر تیسری اصل بیان کی۔

وہی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور  ۴۔۲۲ 

 دعوت ہوتی ہے۔
 

ُ الَْواِحُد الَْقهَّاُر         تََفٰرِقُْوَن َخْْيٌ َاِم اّلٰله ْجِن َءَاْرَِبٌب مُّ  ۭ 11يهَصاِحَبِ الٰسِ

یا ایک ہللا ( ۴)کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں؟ ( ۱! )اے میرے قید خانے کے ساتھیو

 زبردست طاقتور۔

ک عرصے سے جیل میں محبوس چلے قید خانے کے ساتھی۔ اسلئے قرار دیا کہ یہ سب ای ۱۔۲٢

 آ رہے تھے۔

تفریق ذات، صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے۔ یعنی وہ رب، جو ذات کے لحاظ سے ایک  ۴۔۲٢

وسرے سے مختلف اور تعداد میں باہم متنافی ہیں، وہ دوسرے سے متفرق، صفات میں ایک د

شریک نہیں ہے اور وہ سب  بہتر ہیں یا ہللا، جو اپنی ذات و صفات میں متفرد ہے، جس کا کوئی

 پر غالب اور حکمران ہے۔
 

ُ ِّبَا ِمنْ  آ َاْنَزَل اّلٰله َِبُۗؤُُكْ مَّ اًۗء ََسَّْيُتُمْوَهآ َانَُْتْ َواه ٓ َاَْسَ ٓ َما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِنهٖٓ ِاَلَّ ِ  ۭ َاَمَر َاَلَّ تَْعُبُدْوٓا ِاَلَّ ٍن   ۭ ِاِن الُْحُْكُ ِاَلَّ ّلِلٰه ُ َولهِكنَّ  ُسلْطه ْيُن الَْقْٰيِ ِِلَ اٰلِ ُه  ۭ ذه ِاَّيَّ

 11اَْكََثَ النَّاِس ََل يَْعلَُمْوَن        

اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ 

( ۱)دادوں نے خود ہی گھڑ لئے ہیں۔ ہللا تعاٰلی نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی 

فرمانروائی صرف ہللا تعاٰلی کی ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی 

 ۔(۲)لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ( ۴)عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے 

اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا نام معبود تم نے خود ہی رکھ لیا ہے، دراں حالیکہ وہ  ۱۔٤۰

ت کوئی دلیل ہللا نے اتاری ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے معبود ہیں نہ ان کی باب
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جو مختلف نام تم نے تجویز کر رکھے ہیں۔ مثال خواجہ غریب نواز، گنج بخش کرنی واال، 

 ں واال وغیرہ یہ سب تمہارے خود ساختہ ہیں۔ ان کی کوئی دلیل ہللا نے نہیں اتاری۔کرما

یں بال رہا ہوں، جس میں صرف ایک ہللا کی عبادت ہے، یہی دین، جس کی طرف میں تمہ ۴۔٤۰ 

 درست اور رقیم ہے جس کا حکم ہللا نے دیا ہے۔

ِ ااِلَّ َومَ )جس کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں  ۲۔٤۰ اَوَما یُْؤِمُن اَْكثَُرھُْم بِاہلٰلٰ

ْشِرُكْونَ  ہللا پر ایمان رکھنے کے بھی ان میں سے اکثر لوگ باوجود ' ( 308:۔یوسف34( َوھُْم مُّ

اے پیغمبر ( 301:۔یوسف34( َوَمآ اَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِْینَ )اور فرمایا ' مشرک ہی ہیں 

 تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ہللا پر ایمان النے والے نہیں ہیں۔
 

 َّ آ َاَحُدمَُكَ فَيَْسِقْي َرب ْجِن َامَّ َتْفتِ يهَصاِحَبِ الٰسِ ْي ِفْيِه تَس ْ ِ ْاِسٖه  ۭ قُِِضَ اَْلَْمُر اَّلَّ ْْيُ ِمْن رَّ َخُر فَُيْصلَُب فَتَاُْكُ الطَّ ا اَْله ًرا  ۚ َوَامَّ ِ         ٗه َُخْ  ۭ 10ْيه

تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پالنے پر ( ۱! )اے میرے قید خانے کے رفیقو

ا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر لیکن دوسر( ۴)مقرر ہو جائے گا 

تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ( ۲)کھائیں گے 

 ۔(٤)ہے 

توحید کا وعظ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السالم ان کے بیان کردہ خوابوں  ۱۔٤۱

 کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔

یہ وہی شخص ہے جس نے خواب میں اپنے کو انگور کا شیرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تاہم  ۴۔٤۱

حزن میں  آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعبین نہیں کی تاکہ مرنے واال پہلے ہی غم و

 مبتال نہ ہو جائے۔ 

 یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے سر پر خواب میں روٹیاں اٹھائے دیکھا تھا۔  ۲۔ ٤۱

تقدیر اٰلہی میں پہلے سے یہ بات ثبت ہے اور جو تعبیر میں بتالئی ہے۔ ال محالہ واقع یعنی  ٤۔٤۱

اب، جب تک اس کی تعبیر خو' ہو کر رہے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ رسول ہللا نے فرمایا کہ 

' نہ کی جائے، پرندے کے پاؤں پر ہے۔ جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے 

 (والہ ابن کثیرمسند احم بح)
 

ِٰٖه فَلَبِ  ُن ِذْكَر َرب ْيطه ىُه الش َّ َِٰك   ۡ فََانْس ه ِْنَُما اْذُكْرِِنْ ِعْنَد َرب َّٗه ََنجٍ ِمٰ ْي َظنَّ َان ِ ِنْْيَ        َوقَاَل ِلَّلَّ ْجِن ِبْضَع س ِ    11َث ِِف الٰسِ

سے کہا کہ اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس 

اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھال دیا 

 ۔(۱)اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے 

بضع کا لفظ تین سے لے کر نو تک عدد کے لیے بوال جاتا ہے، وہب بن منبہ کا قول ہے۔  ۱۔٤۴

ں اور یوسف علیہ السالم قید خانے میں سات سال رہے اور حضرت ایوب علیہ السالم آزمائش می

بخت نصر کا عذاب بھی سات سال رہا اور بعض کے نزدیک بارہ سال اور بعض کے نزدیک 

 چودہ سال قید خانے میں رہے۔ وہللا اعلم۔
 

اٌف وَّ  ْبٌع ِْعَ ُُكُهُنَّ س َ ْ اٍن َّيَّ ٍت َِسَ ْبَع بََقره ي س َ ٓ َاره ْ ْءََّي تَ َوقَاَل الَْمِِلُ ِاّٰنِ َا الَْمََلُ َافُْتْوِِنْ ِِفْ ُرْءََّيَي ِاْن ُكْنَُتْ ِللرُّ َُّيُّ ٓ ٍت  ۭ َّيه ُاَخَر يهِبسه ُْْۢبلهٍت ُخْْضٍ وَّ ْبَع ُسن ْوَن         س َ ْعَُبُ

11 

بادشاہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے سات موٹی تازی فربہ گائے ہیں جن کو سات الغر دبلی 

اور سات بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک۔ اے  پتلی گائیں کھا رہی ہیں

 میرے اس خواب کی تعبیر بتالؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔! درباریو
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ِلِمْْيَ         ُن ِبَتْاِويِْل اَْلَْحََلِم ِبعه  11قَالُْوٓا َاْضغَاُث َاْحََلٍم  ۚ َوَما ََنْ

ے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی انہوں نے جواب دیا یہ تو اڑتے اڑات

 ۔(۱)تعبیر جاننے والے ہم نہیں 

ی کو اس خواب کے یہ خواب اس بادشاہ کو آیا، عزیز مصر جس کا وزیر تھا۔ ہللا تعالٰ  ۱۔٤٤

ذریعے سے یوسف علیہ السالم کی رہائی عمل میں النی تھی۔ چنانچہ بادشاہ کے درباریوں، 

ومیوں نے اس خواب پریشان کی تعبیر بتالنے سے عجز کا اظہار کر دیا، بعض کاہنوں اور نج

کہتے ہیں کہ نجومیوں کے اس قول کا مطلب مطلقا علم تعبیر کی نفی ہے اور بعض کہتے ہیں 

کہ علم تعبیر سے وہ بےخبر نہیں تھے نہ اس کی انہوں نے نفی کی، انہوں نے صرف خواب 

 اظہار کیا۔ کی تعبیر بتالنے سے ال علمی کا
 

ئُُُكْ ِبَتْاِويْـِِلٖ فََاْرِسلُْوِن         ِٰ ٍة َاََن ُانَب َكَر بَْعَد ُامَّ ْي ََنَا ِمِْنَُما َوادَّ ِ  11َوقَاَل اَّلَّ

ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آگیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی 

 ۔(۱)ت دیجئے تعبیر بتا دوں گا مجھے جانے کی اجاز

یہ قید کے دو ساتھیوں میں سے ایک نجات پانے واال تھا، جسے حضرت یوسف علیہ  ۱۔٤٢

رہائی کی صورت بن سکے۔ اسے السالم نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، تاکہ میری 

اچانک یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو میں تمہیں آ کر اس کی تعبیر بتالتا ہوں، 

چنانچہ وہ نکل کر سیدھا یوسف علیہ السالم کے پاس پہنچا اور خواب کی تفصیل بتا کر اس کی 

 تعبیر کی بابت پوچھا۔
 

ُْْۢبلهٍت ُخْْضٍ  ْبعِ ُسن س َ اٌف وَّ ْبٌع ِْعَ ُُكُهُنَّ س َ ْ اٍن َّيَّ ٍت َِسَ ْبعِ بََقره يُْق َافِْتنَا ِِفْ س َ ٰدِ َا الٰصِ ٍت   يُْوُسُف َاُّيُّ ُاَخَر يهِبسه ٓ َاْرِجُع ِاَٰل النَّاِس لََعلَّهُْم يَْعلَُمْوَن        وَّ ْ ََّعٰٰلِ ل

11 

آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتالیئے کہ سات موٹی ! اے بہت بڑے سچے یوسف! اے یوسف

تازی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور سات ہی 

 تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، 
 

ُكُُ  ا ًَتْ مَّ ٓ ِاَلَّ قَِلْيًَل ِمٰ ُْْۢبِِلٖ ْ فََذُرْوُه ِِفْ ُسن ِنْْيَ َدَاًِب  ۚ فََما َحَصْدُتُّ ْبَع س ِ  11ْوَن      قَاَل تَْزَرُعْوَن س َ

ہ بویا کرنا، اور فصل یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پے درپے لگاتار حسب عادت غل

 کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔
 

ِصُنْوَن   ا َُتْ مَّ ْمَُتْ لَهُنَّ ِاَلَّ قَِلْيًَل ٰمِ ُُكَْن َما قَدَّ ْ ْبٌع ِشَداٌد َّيَّ ِِلَ س َ ِِتْ ِمْنْۢ بَْعِد ذه  11      ُُثَّ ََّيْ

سخت قحط کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے، جو تم نے اس کے بعد سات سال نہایت 

 ۔(۴)سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو ( ۱)ان کے لئے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا 

ف علیہ السالم کو ہللا تعاٰلی نے علم تعبیر سے بھی نوازی تھا، اس لئے وہ حضرت یوس ۱۔٤۲

موٹی تازہ سات گایوں سے سات سال مراد لئے  اس خواب کی تہ تک فورا پہنچ گئے انہوں نے

جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور سات دبلی پتلی گایوں سے اس کے برعکس سات سال خشک 

سالی کے۔ اسی طرح سات سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی اور سات 

یں ہوگی۔ اور پھر اس خشک خوشوں کا مطلب یہ ہے کہ ان سات سالوں میں زمین کی پیداوار نہ

کے لئے تدبیر بھی بتالئی کہ سات سال تم متواتر کاشتکاری کرو اور جو غلہ تیار ہو، اسے کاٹ 

کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو تاکہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے، پھر جب سات سال 

 قحط کے آئیں گے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا ذخیرہ تم اب کرو گے۔
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ا تُحصنُْوَن سے مراد وہ دانے ہیں جو دوبارہ کاشت کے لئے محفوظ کر لئے جاتے ہیں۔ ۴۔٤۲  ِممَّ
 

ْوَن         ِِلَ عَاٌم ِفْيِه يُغَاُث النَّاُس َوِفْيِه يَْعِّصُ ِِتْ ِمْنْۢ بَْعِد ذه    11ُُثَّ ََّيْ

شیرہ )اس میں اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور 

 (۱)خوب نچوڑیں گے ( انگور بھی

یعنی قحط کے سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہوگی، جس کے نتیجے میں کثرت  ۱۔٤٢

شیرہ نچوڑو گے، زیتوں سے تیل نکالو گے اور جانوروں پیداوار ہوگی اور تم انگوروں سے 

ت حاصل ہے، جسے سے دودھ دوہو گے۔ خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسب

صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے ہللا تعاٰلی ایسا صحیح وجدان، ذوق سلیم اور ملکہ 

 راسخ عطا فرما دے جو ہللا تعاٰلی نے حضرت یوسف علیہ السالم 

 کو عطا فرمایا۔ 
 

ُسْوُل قَاَل اْرِجْع ِاله رَ  ا َجاَۗءُه الرَّ ْ ِبَكْيِدِهنَّ عَِلْْيٌ          َوقَاَل الَْمِِلُ اـُْتْوِِنْ ِبٖه  ۚ فَلَمَّ ْعَن َايِْدَُّيُنَّ  ۭ ِانَّ َرِٰبِ ِّتْ قَطَّ
ٰه ِْٰسَوِة ال ِْلُ َما َِبُل الن َِٰك فَْسَٔـــ   11ب

جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے ( ۱)اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس الؤ 

کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے  کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ

جاننے واال میرا ( صحیح طور پر)تھے؟ ان کے حیلے کو ( ۴)جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے 

 پروردگار ہی ہے۔

کہ جب وہ شخص تعبیر دریافت کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے تعبیر  مطلب یہ ہے ۱۔٢۰

لسالم کی بتالئی ہوئی تدبیر سے بڑا متاثر بتائی تو وہ اس تعبیر سے اور حضرت یوسف علیہ ا

ہوا اور اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص، جسے ایک عرصے سے حوالہ زنداں کیا ہوا ہے، 

غیر معمولی علم و فضل اور اعٰلی صالحیتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں 

 پیش کرنے کا حکم دیا۔

جب دیکھا کہ بادشاہ اب مائل بہ کرم ہے، تو انہوں نے اس حضرت یوسف علیہ السالم نے  ۴۔٢۰

طرح محض عنایت خسوانہ سے جیل سے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کردار کی 

ی کے اثبات کو ترجیح دی تاکہ دنیا کے سامنے آپ کا کردار اور اس کی رفعت اور پاک دامن

ئے یہ عفت و پاک بازی اور رفعت کردار بہت بلندی واضح ہو جائے۔ کیونکہ داعی الی ہللا کے ل

 ضروری ہے۔
 

ِ َما عَِلْمنَا عَلَْيِه ِمْن ُسْوٍۗء  َّْفِسٖه  ۭ قُلَْن َحاَش ّلِلٰه ُّهٗ  ۭقَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِاْذ َراَوْدتُّنَّ يُْوُسَف َعْن ن َعْن   قَالَِت اْمَرَاُت الَْعزِْيِز الْــ هَن َحْصَح َُّ الَْحقُّ ۡ َاََن َراَوْدت

ِدِقْْيَ        َّٗه لَِمَن الٰصه َّْفِسٖه َوِان  10ن

اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کرکے یوسف ! بادشاہ نے پوچھا اے عورتو

کو اس کی دلی منشا سے بہکانہ چاہتی تھیں انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذہللا ہم نے یوسف 

و عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر پائی، پھر ت( ۱)میں کوئی برائی نہیں 

 ۔(۴)آئی میں نے ہی اسے ورغالیا تھا، اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے 

 سار پر تمام عورتوں نے یوسف علیہ السالم کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔بادشاہ کے استف ۱۔٢۱

ر چارہ نہیں رہا کہ یوسف علیہ السالم اب زلیخا کے لئے بھی یہ اعتراف کئے بغی ۴۔٢۱

بےقصور ہے اور یہ پیش دستی میری ہی طرف سے ہوئی تھی، اس فرشتہ صفت انسان کا اس 

 لغزش سے کوئی تعلق نہیں۔
 

ِنْْيَ         
ِٕ
َ ََلَُّيِْدْي َكْيَد الَْخاۗى ْ لَْم َاُخنُْه ِِبلَْغْيِب َوَانَّ اّلٰله ِِلَ ِلَيْعََلَ َاّٰنِ  11ذه
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پھر ( ۱)شاہ نے کہا اسے میرے پاس الؤ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کرلوں باد

جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں 

 ۔(۴)

جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السالم کو ساری تفصیل بتالئی گئی تو اسے سن کر  ۱۔٢۴

کہا اور بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا اور  یوسف علیہ السالم نے

بعض مفسرین کے نزدیک زلیخا کا قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السالم کی غیر 

دگی میں بھی اس غلط طور پر خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی بلکہ امانت کے تقاضوں کو موجو

راف کرتی ہوں۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے خاوند سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعت

کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقعہ نہیں ہوئی۔ امام ابن کثیر نے اسی قول کو 

 ترجیح دی ہے۔

یب میں ہمیشہ کامیاب ہی رہیں، بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی کہ وہ اپنے مکر وفر ۴۔٢۴

ہل حق ہی کی ہوتی ہے، گو عارضی طور پر اہل حق کو ہوتا ہے۔ باآلخر جیت حق اور ا

 آزمائشوں سے گزرنا پڑے۔
 

 13 پارہ  
 

ْ غَُفْوٌر رَّ  ْ  ۭ ِانَّ َرِِبٰ ِء ِاَلَّ َماَرِحَم َرِِبٰ ْوۗ اَرةٌۢ ِِبلسُّ  11ِحْْيٌ          َوَمآ ُابَٰرِئُ نَْفِِسْ ۚ ِانَّ النَّْفَس ََلَمَّ

( ۴)بیشک نفس تو برائی پر ابھارنے واال ہی ہے ( ۱)نہیں کرتا  میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان

یقیناً میرا رب پالنے واال بڑی بخشش کرنے واال ( ۲)مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کے 

 اور بہت مہربانی فرمانے واال ہے۔

اسے اگر حضرت یوسف علیہ السالم کا تسلیم کیا جائے تو بطور کسر نفسی کے ہے،  ۱۔٢۲

ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر یہ عزیز 

اپنے گناہ تو یہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ ( جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے)مصر کا قول ہے 

 کا اور یوسف علیہ السالم کو بہالنے اور پھسالنے کا اعتراف کر لیا۔ 

کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ برائی کی یا اس کی علت بیان کی یہ اس نے اپنی غلطی ۴۔٢۲

 پر ابھارتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔ 

یعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر ہللا تعاٰلی کی رحمت ہو، جیسا کہ  ۲۔٢۲

 حضرت یوسف علیہ السالم کو ہللا تعاٰلی نے بچا لیا۔
 

يْنَا َمِكْْيٌ َاِمْْيٌ        َوقَاَل الَْمِِلُ اـُْتْوِِنْ  ََّك الَْيْوَم َلَ ا َُكََّمٗه قَاَل ِان َتْخِلْصُه ِلنَْفِِسْ ۚ فَلَمَّ  11ِبٖهٓ َاس ْ

بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس الؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کرلوں 

ت اور امانت دار ہیں پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں ذی عز( ۱)

(۴) 

جب بادشاہ ریان بن ولید یوسف علیہ السالم کے علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی  ۱۔٢٤

رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہوگئی، تو اسے حکم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو، میں 

 وں۔انہیں اپنے لئے منتخب کرنا یعنی اپنا مصاحب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہ

 َمِکْیُن مرتبہ واال، آِمین رموز مملکت کا راز دان۔ ۴۔٢٤
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ْ َحِفْيظٌ عَِلْْيٌ          ِن اَْلَْرِض ۚ ِاِّنٰ
ِٕ
 11قَاَل اْجَعلِْنْ عَٰله َخَزاۗى

میں حفاظت کرنے واال ( ۱)نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر معمور کر دیجئے ( یوسف)

 (۴)اور باخبر ہوں 

نۃ کی جمع ہے خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی خزائن خزا ۱۔٢٢

جاتی ہیں زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جہاں غلہ جمع کیا جاتا ہے۔ اس کا انتظام 

( خواب کی تعبیر کی رو سے)ے کی خواہش اس لئے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں ہاتھ میں لین

ہیں، اس سے نمٹنے کے لئے مناسب انتطامات کئے جاسکیں  جو قحط سالی کے ایام آنے والے

اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھی جاسکے، عام حاالت میں اگرچہ عہدہ و منصب کی 

طلب جائز نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السالم کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 

ور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں خاص حاالت میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم ا

اور ان سے نمٹنے کی اچھی صالحیت میرے اندر موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، تو وہ 

اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے عالوہ ازیں 

ادشاہ حضرت یوسف علیہ السالم نے تو سرے سے عہدا و منصب طلب ہی نہیں کیا، البتہ جب ب

مصر نے انہیں پیشکش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور 

 قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا۔

یں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اسے کسی بھی غیر ضروری مصرف َحفِْیظ م ۴۔٢٢

رکھنے اور میں خرچ نہیں کروں گا َعلِْیم اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے 

 نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہے۔
 

ََّشاُۗء  ِتنَا َمْن ن ُا ِمِْنَا َحْيُث يََشاُۗء  ۭ نُِصيُْب بَِرْْحَ ِِلَ َمكَّنَّا ِلُيْوُسَف ِِف اَْلَْرِض ۚ يَتََبوَّ  11َوََل نُِضْيُع َاْجَر الُْمْحِسـِنْْيَ         َوَكذه

کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے  کو ملک( علیہ السالم)اسی طرح ہم نے یوسف 

ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے ( ۱)سہے 

 ۔(۴)

الم کو زمین میں ایسی قدرت و طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی یعنی ہم نے یوسف علیہ الس ۱۔٢٦

ے، اور سرزمین مصر میں اس طرح کچھ کرتا جس کا حکم حضرت یوسف علیہ السالم کرت

تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے اور جہاں چاہتے، وہ رہتے، پورا مصر 

 ان کے زیرنگین تھا۔

ا جو بھائیوں کے ظلم و ستم پر انہوں نے کیا اور ثابت یہ گویا اجر تھا ان کے صبر ک ۴۔٢٦

کی اور اس کی اولو العزمی کا جو قید  قدمی کا زلیخا کی دعوت گناہ کے مقابلے میں اختیار

خانے کی زندگی میں اپنا رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السالم کو ورغالنے کی مذموم سعی کی 

تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السالم کی دعوت و تبلیغ سے 

تھا، فوت ہوگیا تو  مسلمان ہوگیا تھا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ عزیز مصر، جس کا نام اطفیر

اس کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السالم سے ہوگیا اور دو بچے بھی ہوئے، ایک 

نام افرأیم اور دوسرے کا نام میشا تھا، افرأیم ہی یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہ السالم کے 

ے نکاح والی بات لیکن یہ بات مستند روایت سے ثابت نہیں اس لئ( تفسیر ابن کثیر)والد تھے 

صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ عالوہ ازیں اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا، اس کے 

 ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے اس کی وابستگی، نہایت 

 نامناسب بات لگتی ہے۔
 

َمنُْوا َوََكنُْوا يَتَُّقْوَن        ْيَن اه ِ ِخَرِة َخْْيٌ ِلَّٰلَّ    11َوََلَْجُر اَْله
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 اً ایمان داروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔یقین
 

 11َوَجاَۗء ِاْخَوُة يُْوُسَف فََدَخلُْوا عَلَْيِه فََعَرفَهُْم َوُِهْ ََلٗ ُمنِْكُرْوَن        

یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے 

 (۱)نہ پہچانا 

یہ اس وقت کا وقع ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع  ۱۔٢۲

ہوگئی جس نے ملک مصر کے تمام عالقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتٰی کہ 

ھی اس کے اثرات جا پہنچے جہاں حضرت یعقوب علیہ السالم اور حضرت یوسف کنعان تک ب

تھے۔ حضرت یوسف علیہ السالم نے اپنے حسن تدبیر سے علیہ السالم کے بھائی رہائش پذیر 

اس قحط سالی سے نمٹنے کے لئے جو انتظامات کئے تھے وہ کام آئے اور ہر طرف سے لوگ 

حضرت یوسف علیہ السالم کے پاس غلہ لینے کے لئے آرہے تھے حضرت یوسف علیہ السالم 

ح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ کی یہ شہرت کنعان تک بھی جا پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طر

چنانچہ باپ کے حکم پر یہ بردران یوسف علیہ السالم بھی گھر کی پونجی لے کر غلے کے 

حصول کے لئے دربار شاہی میں پہنچ گئے جہاں حضرت یوسف علیہ السالم تشریف فرما تھے، 

 ن لیا۔جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السالم نے اپنے بھائیوں کو پہچا
 

ٓ ُاْوِِف اْلَكيْ  ْ ْن َاِبْيُُكْ ۚ َاََل تََرْوَن َاِّنٰ َُُّكْ ِمٰ ا ََجََّزُِهْ ِِبَهَاِزِِهْ قَاَل اـُْتْوِِنْ ِِبَخٍ ل  11َل َوَاََن َخْْيُ الُْمَْنِِلْْيَ     َولَمَّ

جو  جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی النا

تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی 

 (۱)بہترین میزبانی کرنے والوں میں 

ن کر جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھیں تو انہوں حضرت یوسف علیہ السالم نے انجان ب ۱۔٢٢

ائی اس وقت یہاں موجود ہیں۔ لیکن نے جہاں اور سب کچھ بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ ہم دس بھ

اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تو جنگل میں ہالک ( یعنی دوسری ماں سے)ہمارے دو بھائی 

ہوگیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لئے اپنے پاس رکھا ہے، اسے 

اسے بھی ساتھ لے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السالم نے کہا کہ آئندہ 

کر آنا، دیکھتے نہیں کہ میں ناپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی 

 خوب کرتا ہوں۔
 

تُْوِِنْ ِبٖه فَََل َكْيَل لَُُكْ ِعْنِدْي َوََل تَْقَربُْوِن     َّْم ًَتْ  11فَِاْن ل

پ بھی نہ ملے گا بلکہ تم پس اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی نا

 (۱)میرے قریب بھی نہ پھٹکنا 

ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے کہ اگر گیارہویں بھائی کو ساتھ نہ الئے تو نہ تمہیں غلہ  ۱۔٦۰

 ملے گا نہ میری طرف سے اس خاطر مدارت کا اہتمام ہوگا ۔
 

ِعلُْوَن      اِوُد َعْنُه َاَِبُه َوِاَنَّ لَفه َ َُ  10قَالُْوا َس

 ۔(۱)انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسالئیں گے اور پوری کوشش کریں گے 

یعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کو النے کے لئے پھسالئیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم  ۱۔٦۱

 اس میں کامیاب ہوجائیں گے۔
 

ِنِه اْجَعلُْوا ِبَضاَعََتُْم ِِفْ ِرَحاِلهِْم لَ  ٓ َاْهِلهِْم لََعلَّهُْم يَْرِجُعْوَن    َوقَاَل ِلِفْتيه  11َعلَّهُْم يَْعرِفُْوَِنَآ ِاَذا انَْقلَُبْوٓا ِاٰله
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کہ جب لوٹ ( ۴)ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو ( ۱)اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ 

وٹ کر کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر ل

 آئیں۔

سے مراد یہاں وہ نوکر چاکر اور خادم و غالم ہیں جو دربار شاہی میں ( نوجوانوں)فِْتیَان  ۱۔٦۴

 مامور تھے۔

ئے برادران یوسف علیہ السالم ساتھ اس سے مراد وہ پونجی ہے جو غلہ خریدنے کے ل ۴۔٦۴

ہے دوبارہ  الئے تھے، پونجی چپکے سے ان کے سامانوں میں اس لئے رکھوا دی کہ ممکن

 آنے کے لئے ان کے پاس مذید پونجی نہ ہو تو یہی پونجی لے کر آجائیں۔
 

َِبََن ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل فََاْرِسْل َمَعنَآ َاَخاََن نَْكتَْل َواِ  َ ٓ ْم قَالُْوا َّيه  َاِبْْيِ
ٓ ا َرَجُعْوٓا ِاٰله ِفُظْوَن     فَلَمَّ  11َنَّ ََلٗ لَحه

الد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے و

اب آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر الئیں ہم اس کی نگہبانی کے ( ۱)گیا 

 ذمہ دار ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لئے غلہ بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر یہ ساتھ  ۱۔٦۲

ھ بھجیں تاکہ ہم دوبارہ بھی اسی و غلہ نہیں ملے گا۔ اس لئے اسے ضرور ساتنہیں جائے گا ت

طرح غلہ مل سکے، جس طرح اس دفعہ مال ہے، اور اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو یوسف 

 علیہ السالم کو بھیجتے ہوئے کیا تھا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
 

ٓ َاِمنْ  َمنُُُكْ عَلَْيِه ِاَلَّ مََكَ ْْيَ     قَاَل َهْل اه ِْحِ ُهَو َاْرَحُم الٰره ِفًظا  ۠ وَّ ُ َخْْيٌ حه  َاِخْيِه ِمْن قَْبُل  ۭ فَاّلٰله
ٓ  11ُتُُكْ عَٰله

کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے، جیسا اس ( یعقوب علیہ السالم نے)

اور وہ سب بس ہللا ہی بہترین محافظ ہے ( ۱)سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا 

 ۴مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔

یعنی تم نے یوسف علیہ السالم کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اسی طرح حفاظت کا وعدہ کیا  ۱۔٦٤

 یں تمہارا کس طرح اعتبار کروں۔تھا لیکن جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے، اب م

ین کو ساتھ تاہم چونکہ غلے کی شدید ضرورت تھی۔ اس لئے اندیشے کے باوجود بنیام ۴۔٦٤

بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا اور ہللا پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی 

 ر دی۔ظاہر ک
 

ِذٖه ِبَضاعَ  َِبََن َما نَْبِغْي  ۭهه َ ٓ ْم ۭ قَالُْوا َّيه ا فَتَُحْوا َمتَاَعهُْم َوَجُدْوا ِبَضاَعََتُْم ُردَّْت ِالَْْيِ ِِلَ َكْيٌل   ُۚتنَا ُردَّْت ِالَْينَاَولَمَّ َفظُ َاَخاََن َونَْزَداُد َكْيَل بَِعْْيٍ  ۭ ذه  َونَِمْْيُ َاْهلَنَا َوََنْ

َِّسْْيٌ      11ي

جب انہوں نے اپنا اسباب کھوال تو اپنا سرمایا موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا کہنے 

مایا بھی واپس لوٹا دیا گیا دیکھئے تو ہمارا سر( ۱)لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے 

ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد ال دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ 

 ۔(۲)یہ ناپ تو بہت آسان ہے ( ۱)کے بوجھ کا غلہ زیادہ الئیں گے 

یعنی بادشاہ کے اس حسن سلوک کے بعد، کہ اس نے ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی  ۱۔٦٢

 ی پونجی بھی واپس کر دی، اور ہمیں کیا چاہیئے۔اور ہمار

کیونکہ فی کس ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا، غلہ دیا جاتا تھا، بنیامین کی وجہ سے  ۴۔٦٢

 مذید ملتا۔ایک اونٹ کے بوجھ بھر غلہ 

اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بادشاہ کے لئے ایک بار شتر غلہ کوئی مشکل بات نہیں  ۲۔٦٢

ان ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ٰذ لَِک کا اشارہ اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ الئے ہے، آس
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ے تھے۔ اور یسیر بمعنی قلیل ہے یعنی جو غلہ ہم ساتھ الئے ہیں قلیل ہے بنیامین کے ساتھ جان

سے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے 

 سے پوری ہو سکے گی۔
 

َاَط ِبُُكْ ۚ  ٓ َاْن ُيُّ َِّنْ ِبٖهٓ ِاَلَّ ِ لََتْاتُن َن اّلٰله ُ عَٰله َما نَُقْوُل َوِكْيٌل      قَاَل لَْن ُاْرِسَِلٗ َمَعُُكْ َحِٰته تُْؤتُْوِن َمْوِثقًا ٰمِ تَْوُه َمْوِثَقهُْم قَاَل اّلٰله آ اه  11فَلَمَّ

تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم  میں تو اسے ہرگز ہرگز! یعقوب علیہ السالم نے کہا

ہللا کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے 

جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو ( ۱)اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لئے جاؤ 

 ے۔انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں ہللا اس پر نگہبان ہ

یعنی تمہیں اجتماعی مصیبت پیش آجائے یا تم سب ہالک یا گرفتار ہو جاؤ، جس سے  ۱۔٦٦

 و گے۔خالصی پر تم قادر نہ ہو، تو اور بات ہے۔ اس صورت میں تم معذور ہ
 

 ٓ تََفٰرِقٍَة  ۭ َوَما اْدُخلُْوا ِمْن َابَْواٍب مُّ اِحٍد وَّ ِ  َوقَاَل يهبَِنَّ ََل تَْدُخلُْوا ِمْنْۢ َِبٍب وَّ ُْت  ۚ َوعَلَْيِه فَلَْيَتَوكَّ ِ  ۭعَلَْيِه تََوُكَّ ٍء  ۭ ِاِن الُْحُْكُ ِاَلَّ ّلِلٰه ِ ِمْن ََشْ َن اّلٰله  ُاْغِنْ َعْنُُكْ ٰمِ

ُْوَن       11الُْمَتَوُٰكِ

تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی ! نے کہا اے میرے بچو( یعقوب علیہ السالم)اور 

میں ہللا کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ( ۱)میں سے داخل ہونا جدا جدا دروازوں 

میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک ( ۴)ٹال نہیں سکتا حکم صرف ہللا ہی کا چلتا ہے 

 بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیئے۔

دی، کیونکہ ایک ہی باپ جب بنیامین سمیت، گیارہ بھائی مصر جانے لگے، تو یہ ہدایت  ۱۔٦۷

کے گیارہ بیٹے، جو قد و قامت اور شکل و صورت میں بھی ممتاز ہوں، جب اکٹھے ایک ہی 

یا حسد کی نظر سے جگہ یا ایک ساتھ کہیں سے گزریں گے تو عموماً انہیں لوگ تعجب 

دیکھتے ہیں اور یہی چیز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ انہیں نظر بد سے بچانے کے 

جیسا کہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم سے 'نظر لگ جانا حق ہے ' لئے بطور تدبیر یہ حکم دیا 

۔ صحیح بخاری 'نظر کا لگ جانا حق ہے ' اَ ْلَعْیُن َحق' بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے مثالً 

صحیح مسلم اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی 

امت کو بتالئے ہیں مثال فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک ہللا کہو۔ مؤطا امام 

مالک جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے اور اس کے غسل کا یہ پانی اس 

شخص کے سر اور جسم پر ڈاال جائے جس کو نظر لگی ہو حوالہ مذکورہ اسی طرح ماشاء ہللا 

 پڑھنا قرآن سے ثابت ہے سورہ کہف قل اغوذ برب الفلق اور قل اغوذ برب الناس ال قوة اال باہلل

 نظر کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے جامع ترمذی 

ط اور تدبیر کے ہے جسے اختیار کرنے کا یعنی یہ تاکید بطور ظاہری اسباب، احتیا ۴۔٦۷

قضا میں تبدیلی نہیں آسکتی۔ ہوگا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے، تاہم اس سے ہللا تعاٰلی کی تقدیر و 

 وہی، جو اس کی قضا کے مطابق اس کا حکم ہوگا ۔
 

ٍء ِاَلَّ َحاَجًة ِِفْ  ِ ِمْن ََشْ َن اّلٰله ا َدَخلُْوا ِمْن َحْيُث َاَمَرُِهْ َابُْوُِهْ ۭ َما ََكَن يُْغِنْ َعِْنُْم ِمٰ ْو عِ َولَمَّ َّٗه ََّلُ هىَا   ۭ َوِان ُه َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس  نَْفِس يَْعُقْوَب قَضه َّْمنه َْلٍ ِلَٰما عَل

   11ََل يَْعلَُمْوَن     

جب وہ انہیں راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے۔ کچھ نہ تھا کہ ہللا نے 

کے دل ( علیہ السالم)جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے۔ مگر یعقوب 

بالشبہ وہ ہمارے سکھالئے ہوئے علم کا ( ۱)یال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا میں ایک خ

 (۴)عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے 
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ہیں جاسکتا تھا، تاہم حضرت یعقوب علیہ السالم یعنی اس تدبیر سے ہللا کی تقدیر کو ٹاال ن ۱۔٦۲

 نظر انہوں نے ایسا کہا۔نظر بد لگ جانے کا اندیشہ تھا، اس کے پیش )کے جی میں جو 

قدر ( احتیا طی تدبیر)یعنی یہ تدبیر وحی اٰلہی کی روشنی میں تھی اور یہ عقیدہ بھی حذر  ۴۔٦۲

کو نہیں بدل سکتی، ہللا تعاٰلی کے سکھالئے ہوئے علم پر مبنی تھا، جس سے اکثر لوگ بےبہرہ 

 ہیں۔
 

ٓى ِالَْيِه َاخَ  وه ا َدَخلُْوا عَٰله يُْوُسَف اه ْس ِبَما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن     َولَمَّ
ِٕ
ٓ َاََن َاُخْوَك فَََل تَبْتَى ْ  11اُه قَاَل ِاِّنٰ

یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ 

 ۔(۱)ہوں پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر ( یوسف)میں تیرا بھائی 

ین کہتے ہیں دو دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھرایا گیا، یوں بنیامین جو بعض مفسر ۱۔٦٢

اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السالم نے انہیں تنہا الگ ایک کمرے میں رکھا اور پھر خلوت 

ان سے باتیں کیں اور انہیں پچھلی باتیں بتال کر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ میں 

نہ کر اور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لئے جو حیلہ اختیار کرنا  کیا، اس پر رنج

 (ابن کثیر)تھا، اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ 
 

َّــَُتَا ا ٌن َاي َن ُمَؤٰذِ َقايََة ِِفْ َرْحِل َاِخْيِه ُُثَّ َاذَّ ا ََجََّزُِهْ ِِبَهَاِزِِهْ َجَعَل الٰسِ ِقُْوَن     فَلَمَّ ِه َ  11لِْعْْيُ ِانَُُّكْ ل

پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی 

( ۴! )رکھوا دیا پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو( ۱)پینے کا پیالہ 

 ۔(۲)تم لوگ تو چور ہو 

سونے یا چاندی کا تھا، پانی ( پانی پینے کا برتن)ہے کہ یہ سقایہ  مفسرین نے بیان کیا ۱۔۷۰

پینے کے عالوہ غلہ ناپنے کا کام بھی اس سے لیا جاتا تھا، اسے چپکے سے بنیامین کے سامان 

 گیا۔ میں رکھ دیا

اْلعیر اصالً ان اونٹوں، گدھوں یا خچر کو کہا جاتا ہے جن پر غلہ الد کر لے جایا جاتا ہے۔  ۴۔۷۰

 ہاں مراد اصحاب العیر یعنی قافلے والے۔ی

وسف علیہ السالم کے چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ صحیح تھی کیونکہ منادی حضرت ی ۲۔۷۰

سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں تھا یا اس کے معنی ہیں کہ تمہارا حال چوروں کا سا 

 کے اندر ہے۔ہے کہ بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تمہارے سامان 
 

اَذا تَْفِقُدْوَن      ْم مَّ  10قَالُْوا َوَاْقَبلُْوا عَلَْْيِ

 انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟
 

َاََن ِبٖه َزِعْْيٌ       ُل بَِعْْيٍ وَّ ٌَ الَْمِِلِ َوِلَمْن َجاَۗء ِبٖه ِْحْ  11قَالُْوا نَْفِقُد ُصَوا

شاہی پیمانہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا۔ اس جواب دیا کہ 

 (۱)وعدے کا میں ضامن ہوں 

یعنی میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کی تفتیش سے قبل ہی جو شخص یہ جام شاہی  ۱۔۷۴

ٹ ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے انعام یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا جو ایک اون

 اٹھا سکے۔
 

ِِقْْيَ     ا ِجْئنَا ِلُنْفِسَد ِِف اَْلَْرِض َوَما ُكنَّا ْسه ِ لََقْد عَِلْمَُتْ مَّ  11قَالُْوا ًَتّلٰله
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تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیالنے کے لئے نہیں آئے ! انہوں نے کہا ہللا کی قسم

 اور نہ ہم چور ہیں۔

نکہ اس منصوبے سے بےخبر تھے جو حضرت یوسف برداران یوسف علیہ السالم چو ۱۔۷۲

علیہ السالم نے تیار کیا تھا، اس لئے قسم کھا کر انہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمین میں 

 فساد برپا کرنے 

 کی نفی کی۔ 
 

ِذِبْْيَ      11قَالُْوا فََما َجَزاُۗؤٗهٓ ِاْن ُكْنَُتْ كه

 (۱)وٹے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا اگر تم جھ

 یعنی اگر تمہارے سامان میں وہ شاہی پیالہ مل گیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی۔ ۱۔۷٤
 

ِلِمْْيَ     زِي الٰظه ِِلَ ََنْ ِجَد ِِفْ َرْحِِلٖ فَهَُو َجَزاُۗؤٗه  ۭ َكذه  11قَالُْوا َجَزاُۗؤٗه َمْن وُّ

ہم ( ۱)وہی اس کا بدلہ ہے جواب دیا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے 

 ۔(۴)تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں 

یعنی چور کو کچھ عرصے کے لئے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کی اس  ۱۔۷٢

ھی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السالم کی شریعت میں سزا تھی، جس کے نے چوری کی ہوتی ت

 سزا تجویز کی۔مطابق یوسف علیہ السالم کے بھائیوں نے یہ 

یہ قول بھی برادران یوسف علیہ السالم ہی کا ہے، بعض کے نزدیک یہ یوسف علیہ السالم  ۴۔۷٢

ی ہی سزا دیتے ہیں۔ لیکن کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو ایس

اس قول کی  'بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑ نہ سکتے تھے ' آیت کا اگال ٹکڑا کہ 

 نفی کرتا ہے۔
 

ِِلَ ِكْدََن ِلُيْوُسَف  عَاِۗء َاِخْيِه  ۭ َكذه ا ِمْن ٰوِ َرََجَ ْٰ َت ْم قَْبَل ِوعَاِۗء َاِخْيِه ُُثَّ اس ْ ْوِعَيَِتِ تٍ فََبَدَا ِِبَ ُ  ۭ نَْرفَُع َدَرجه ََّشاَۗء اّلٰله ٓ َاْن ي    ۭ َما ََكَن ِلَيْاُخَذ َاَخاُه ِِفْ ِدْيِن الَْمِِلِ ِاَلَّ

ََّشاُۗء  ۭ َوفَْوَق ُكِٰ ِذْي ِعَْلٍ عَِلْْيٌ       ْن ن  11مَّ

پس یوسف نے ان کے سامان کی تالشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تالشی سے 

ہم نے یوسف کے لئے ( ۱)سے نکاال ( زنبیل)پہلے، پھر اس پیمانہ کو اپنے بھائی کے سامان 

ی قانون کی رو سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے جاسکتا تھا اس بادشاہ ک( ۴)اسی طرح یہ تدبیر کی 

ہر ذی علم پر فوقیت ( ٤)مگر یہ کہ ہللا کو منظور ہو ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں ( ۲)

 ۔(٢)رکھنے واال دوسرا ذی علم موجود ہے 

شبہ نہ  پہلے بھائیوں کے سامان کی تالشی لی۔ آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا تاکہ انہیں ۱۔۷٦

 ہو کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ 

یعنی ہم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السالم کو یہ تدبیر سمجھائی۔ اس سے  ۴۔۷٦

طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت حیلہ  معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لئے ایسا

 ( فتح القدیر) کی ہو، جائز ہے بشرطیکہ وہ طریقہ کسی نص شرعی کے خالف نہ ہو

یعنی بادشاہ مصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا، اس کی روح سے بنیامین کو اس  ۲۔۷٦

بتالؤ اس جرم کی سزا کیا طرح روکنا ممکن نہیں تھا اس لئے انہوں نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ 

 ہو۔

 ہ عطا کیا۔جس طرح یوسف علیہ السالم کو اپنی عنایات اور مہربانیوں سے بلند مرتب ٤۔۷٦
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یعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے اس لئے کوئی صاحب علم اس  ٢۔۷٦

عض کہتے ہیں کہ دھوکے میں مبتال نہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور ب

 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی ہللا تعاٰلی ہے۔
 

َها يُْوُسُف ِِفْ نَْفِسٖه َولَْم يُْبِدَها لَهُْم  ۚ قَاَل َانْ قَالُْوٓا اِ  ٗ ِمْن قَْبُل ۚ فََاَْسَّ َق َاٌخ  َلَّ ْق فََقْد َْسَ ِ ِْ َّ ُ َاعََْلُ ِبَما تَِصُفْوَن   ْن ي ََكًَن  ۚ َواّلٰله  11َُتْ َْش  مَّ

بھائی بھی پہلے اس کا ( تو کوئی تعجب کی بات نہیں)انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی 

نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے ( علیہ السالم)یوسف ( ۱)چوری کر چکا ہے 

اور جو تم بیان کرتے ہو اسے ہللا ہی ( ۴)سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو 

 خوب جانتا ہے۔

ا۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ یہ انہوں نے اپنی پاکیزگی و شرافت کے اظہار کے لئے کہ ۱۔۷۷

السالم اور بنیامین، ان کے سگے اور حقیقی بھائی نہیں تھے، عالتی بھائی تھے، بعض مفسرین 

یں نقل کی ہیں جو کسی مستند ماخذ پر نے یوسف علیہ السالم کی چوری کے لئے دو راز کار بات

و نہایت با اخالق اور مبنی نہیں ہیں۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کو ت

باکردار باور کرایا اور یوسف علیہ السالم اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے 

 کام لیتے ہوئے انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 

حضرت یوسف علیہ السالم کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت  ۴۔۷۷

 الم کی طرف چوری کے انتساب میں صریح کذب بیانی کا ارتکاب کیا۔یوسف علیہ الس
 

ىَك ِمَن الْمُ  ا فَُخْذ َاَحَدََن َمََكنَٗه  ۚ ِاَنَّ نَره ْيًخا َكِبْْيً ٓ َاًِب ش َ َا الَْعزِيُْز ِانَّ  ََلٗ َُّيُّ ٓ ِنْْيَ   قَالُْوا َّيه  11ْحس ِ

کے بالکل بوڑھے شخص ہیں اس کے والد بہت بڑی عمر ( ۱! )انہوں نے کہا اے عزیز مصر

آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں 

 ۔(۴)

ختیارات حضرت یوسف حضرت یوسف کو عزیز مصر اس لئے کہا کہ اس وقت اصل ا ۱۔۷۲

 علیہ السالم کے ہی پاس تھے، بادشاہ صرف برائے نام فرمانروائے مصر تھا۔

یقینا بوڑھے ہی تھے، لیکن یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا۔ ان کے باپ تو  ۴۔۷۲

پ ذہن میں وہی یوسف علیہ السالم والی بات تھی کہ کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر با

کے پاس جانا پڑے اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السالم کی 

کر دیا۔ اس لئے یوسف علیہ السالم کے احسانات کے حوالے سے یہ بات کی کہ طرح کہیں گم 

شاید وہ یہ احسان بھی کر دیں کہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ 

 لیں۔
 

ٓ ِاذً  َجْدََن َمتَاَعنَا ِعْنَدٗهٓ    ِاَنَّ ُخَذ ِاَلَّ َمْن وَّ ْ ِ َاْن َنَّ ِلُمْوَن     قَاَل َمَعاَذ اّلٰله َّظه    11ا ل

نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی ( علیہ السالم)یوسف 

گرفتاری کرنے سے ہللا کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً نا انصافی کرنے والے 

 ۔(۱)ہوجائیں گے 

 اصل مقصد تو بنیامین کو روکنا یہ جواب اس لئے دیا کہ حضرت یوسف علیہ السالم کا ۱۔۷٢

 تھا۔
 

ُِهْ َالَْم تَْعلَُمْوٓا َانَّ َاَِبُُكْ قَْد َاَخَذ عَ  يًّا  ۭ قَاَل َكِبْْيُ ُسْوا ِمنُْه َخلَُصْوا ََنِ َتْئَـــ  ا اس ْ ْ ِِفْ يُْوُسَف  ۚ فَلَْن َابْرَ فَلَمَّ ْطَتُّ ِ َوِمْن قَْبُل َما فَرَّ َن اّلٰله ْوِثقًا ٰمِ َِ اَْلَْرَض َحِٰته لَْيُُكْ مَّ
ِْكِْْيَ     ُ ِلْ  ۚ  َوُهَو َخْْيُ الْحه ُُكَ اّلٰله ٓ َاْو َُيْ ٓ َاِِبْ َذَن ِلْ  11ََّيْ
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ان میں جو سب ( ۱)جب یہ اس سے مایوس ہوگئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے 

ی قسم لے کر پختہ سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے ہللا ک

قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو۔ پس میں تو 

یا ہللا تعاٰلی ( ۴)اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں 

 میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے واال ہے۔

یامین کو چھوڑ کر جانا ان کے لئے کٹھن مرحال تھا، وہ باپ کو منہ دکھانے کے کیونکہ بن ۱۔۲۰

 قابل نہ رہے تھے۔ اس لئے باہم مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟

س صورت حال میں باپ کا سامنے کرنے کی اپنے اندر سکت اور اس کے بڑے بھائی ا ۴۔۲۰

سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک خود  ہمت نہیں پائی، تو صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں

 والد صاحب تفتیش کر کے میری بےگناہی کا یقین نہ کرلیں اور مجھے آنے کی اجازت نہ دیں۔
 

َق  ۚ َوَما َشهِْدََنٓ ِاَلَّ ِبَما عَِلْمنَا َوَما َِبََنٓ ِانَّ ابْنََك َْسَ َ ٓ  َاِبْيُُكْ فَُقْولُْوا َّيه
ٓ ِفِظْْيَ     ُكنَّا ِللْ  ِاْرِجُعْوٓا ِاٰله   10غَْيِب حه

آپ کے صاحب زادے نے ! تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی

ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے ( ۱)چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے 

 ۔(۴)والے نہ تھے 

واپس لے آئیں گے، تو یہ ہم نے یعنی ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو باحفاظت  ۱۔۲۰

اپنے علم کے مطابق عہد کیا تھا، بعد میں جو واقعہ پیش آگیا اور جس کی وجہ سے بنیامین کو 

بھی نہ تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے ہم نے چوری کی ہمیں چھوڑنا پڑا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں 

ائے، تو یہ سزا ہم نے اپنے جو سزا بیان کی تھی چور کو ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا ج

علم کے مطابق ہی تجویز کی تھی۔ اس میں کسی قسم کی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ لیکن یہ اتفاق 

 کی بات تھی کہ جب سامان کی تالشی لی گئی تو مسروقہ کٹورا بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔

 یعنی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے ہم بےخبر تھے۔ ۴۔۲۱
 

ِدقُْوَن   َوسْ  ٓ َاْقَبلْنَا ِفْْيَا  ۭ َوِاَنَّ لَصه َِّّتْ َِّّتْ ُكنَّا ِفْْيَا َوالِْعْْيَ ال ِل الَْقْريََة ال  11َٔـــ 

آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں 

 ۔(۱)جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں 

اَْلقَْریَۃَ مراد مصر ہے جہاں وہ غلہ لینے گئے تھے۔ مطلب اہل مصر ہیں۔ اسی طرح َواْلِعیَر  ۱۔۲۴

فلہ ہیں۔ آپ مصر جا کر اہل مصر سے اور اس قافلے والوں سے مراد اصحاب العیر یعنی اہل قا

سے، جو ہمارے ساتھ آیا ہے، پوچھ لیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں، وہ سچ ہے، اس میں 

 جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔
 

ْيًعا  ۭ ْم ََجِ ِتيَِنْ ِّبِ ْ ُ َاْن َّيَّ ََ اّلٰله ْيٌل  ۭ َع لَْت لَُُكْ َانُْفُسُُكْ َاْمًرا  ۭ فََصَْبٌ ََجِ َّٗه ُهَو الَْعِلْْيُ الَْحِكْْيُ    قَاَل بَْل َسوَّ  11ِان

پس اب صبر ( ۱)سے بات بنا لی  نے کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف( یعقوب علیہ السالم)

وہی علم و حکمت ( ۴)ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ ہللا تعاٰلی ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے 

 واال ہے۔

یقت حال سے بےخبر تھے اور ہللا تعاٰلی نے وحی حضرت یعقوب علیہ السالم چونکہ حق ۱۔۲۲

لئے وہ یہی سمجھے کہ میرے ان کے ذریعے سے انہیں حقیقت واقعہ سے آگاہ نہیں فرمایا۔ اس 

بیٹوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ بنیامین کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا؟ اس کا یقینی 

علم تو حضرت یعقوب علیہ السالم کے پاس نہیں تھا، تاہم یوسف علیہ السالم کے واقعے پر قیاس 
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یں بجا طور پر شکوک کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السالم کے دل م

 شبہات تھے۔

ر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا، تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں اب پھ ۴۔۲۲

چھوڑا یوسف علیہ السالم، بنیامین اور وہ بڑا بیٹا ہے جو مارے شرم کے وہیں مصر میں رک 

یا پھر میں کسی طریقے گیا تھا کہ یا تو والد صاحب مجھے اسی طرح آنے کی اجازت دے دیں 

 سے بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں گا۔
 

ُه ِمَن الُْحْزِن فَهَُو َكِظْْيٌ      ْت َعْينه ََسفهى عَٰله يُْوُسَف َوابَْيضَّ ٓ  11َوتََوٰٰله َعِْنُْم َوقَاَل َّيه

ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو ( ۱! )پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف

 اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔( ۴)ی تھیں چک

یعنی اس تازہ صدمے نے یوسف علیہ السالم کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی تازہ کر  ۱۔۲٤

 دیا۔

 یعنی آنکھوں کی سیاہی، مارے غم کے، سفیدی میں بدل گئی تھی۔ ۴۔۲٤
 

ِ تَْفتَُؤا تَْذُكُر يُْوُسَف َحِٰته تَُكْوَن َحَرضً   11ا َاْو تَُكْوَن ِمَن الْههِلِكْْيَ    قَالُْوا ًَتّلٰله

آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ! بیٹوں نے کہا وہللا

 ۔(۱)ختم ہی ہوجائیں 

َحَرض اس جسمانی عارضے یا ضعف عقل کو کہتے ہیں جو بڑھاپے، عشق یا پے درپے  ۱۔۲٢

ا ہے، یوسف علیہ السالم کے ذکر سے بھائیوں کی آتش صدمات کی وجہ سے انسان کو الحق ہوت

 حسد پھر بھڑک اٹھی اور اپنے باپ کو یہ کہا۔
 

ِ َما ََل تَْعلَُمْوَن      ِ َوَاْعََلُ ِمَن اّلٰله ٓ ِاَٰل اّلٰله ْ َوُحْزِِنْ ََّمآ َاْشُكْوا بَّٰثِ  11قَاَل ِان

اد ہللا ہی سے کر رہا ہوں مجھے ہللا کی انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فری

 ۔(۱)طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے 

رور سامنے اس سے مراد یا تو خواب ہے جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ض ۱۔۲٦

آئے گی اور وہ یوسف علیہ السالم کو سجدہ کریں گے یا ان کا یقین تھا کہ یوسف علیہ السالم 

 ہ موجود ہیں، اور اس سے زندگی میں ضرور مالقات ہوگی۔زند
 

َّٗه ََل َّيَ  ِ ۭ ِان ْوِِ اّلٰله ُسْوا ِمْن رَّ ُّْوُسَف َوَاِخْيِه َوََل ًَتيْــــــ  ُسْوا ِمْن ي ِفُرْوَن     يهبَِنَّ اْذَهُبْوا فَتََحسَّ ِ ِاَلَّ الَْقْوُم اْلكه ْوِِ اّلٰله ُس ِمْن رَّ  11يْــــــ 

تم جاؤ اور یوسف علیہ السالم کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تالش ! یارے بچومیرے پ

اور ہللا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو ( ۱)کرو 

 ۔(۴)کافر ہوتے ہیں 

 چنانچہ اس یقین سے سرشار ہو کر انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا۔ ۱۔۲۷

ْحَمِة َربِّٖهٓ ااِلَّ )جس طرح دوسرے مقام پر ہللا تعاٰلی نے فرمایا  ۴۔۲۷ قَاَل َوَمْن یَّْقنَطُ ِمْن رَّ

ا اس کا مطلب ' گمراہ لوگ ہی ہللا کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں ' ( 58:۔ الحجر35( لُّْونَ ۘ  الضَّ

مت واسعہ کی امید یہ ہے کہ اہل ایمان کو سخت حاالت میں بھی صبر و رضا کا اور ہللا کی رح

 کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیئے۔
 

ىٍة فَ  ْزجه ُّ َوِجْئنَا ِبِبَضاعٍَة مُّ نَا َوَاْهلَنَا الْضُّ َا الَْعزِيُْز َمس َّ َُّيُّ ٓ ا َدَخلُْوا عَلَْيِه قَالُْوا َّيه قِ فَلَمَّ َ ََيْزِي الُْمَتَصٰدِ ْق عَلَْينَا  ۭ ِانَّ اّلٰله  11ْْيَ  َاْوِف لَنَا اْلَكْيَل َوتََصدَّ
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ہم کو ! تو کہنے لگے کہ اے عزیز( ۱)کے پاس پہنچے ( علیہ السالم)پھر جب یہ لوگ یوسف 

ہم حقیر پونجی الئے ہیں پس آپ ہمیں پورے غلے کا ( ۴)اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے 

 ے۔ہللا تعاٰلی خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہ( ٤)اور ہم پر خیرات کیجئے ( ۲)ناپ دیجئے 

 یہ تیسری مرتبہ ان کا مصر جانا ہے۔ ۱۔۲۲

 لے کر آئے ہیں، وہ نہایت قلیل اور حقیر ہے۔( قیمت)یعنی غلہ لینے کے لئے ہم جو ثمن  ۴۔۲۲

 یعنی ہماری حقیر پونجی کو نہ دیکھیں، ہمیں اس کے بدلے میں پورا ناپ دیں۔  ۲۔۲۲

خیرات کریں۔ اور بعض مفسرین  یعنی ہماری حقیر پونجی قبول کر کے ہم پر احسان اور ٤۔۲۲

 نے اس کے معنی کیے ہیں کہ ہمارے بھائی بنیامین کو آزاد کر کے ہم پر احسان فرمائیں۔
 

لُْوَن  ِ ا فََعلَُْتْ ِبُيْوُسَف َوَاِخْيِه ِاْذ َانَُْتْ َجه  11قَاَل َهْل عَِلْمَُتْ مَّ

ساتھ اپنی نادانی کی حالت یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے 

 ؟(۱)میں کیا کیا 

جب انہوں نے نہایت عاجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل  ۱۔۲٢

ر بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا، جس کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف او

اور انکشاف حال پر مجبور ہوگئے۔ سے یوسف علیہ السالم کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہوگئیں 

تاہم بھائیوں کی زیادتیوں کا ذکر کر کے ساتھ ہی اخالق کریمانہ کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ کام 

 تم نے ایسی حالت میں کیا جب تم جاہل اور نادان تھے۔
 

َذآ َاِِخْ ۡ قَ  ََّك ََلَنَْت يُْوُسُف  ۭ قَاَل َاََن يُْوُسُف َوهه نِْْيَ    قَالُْوٓا َءِان َ ََل يُِضْيُع َاْجَر الُْمْحس ِ َّتَِّق َويَْصَِبْ فَِانَّ اّلٰله َّٗه َمْن ي ُ عَلَْينَا  ۭ ِان  11ْد َمنَّ اّلٰله

علیہ )جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ( ۱)ہے ( علیہ السالم)تو ہی یوسف ( واقعی)انہوں نے کہا کیا 

فضل و کرم کیا بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیز  ہوں اور یہ میرا بھائی ہے ہللا نے ہم پر( السالم

 ۔(۴)گاری اور صبر کرے تو ہللا تعاٰلی کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا 

علیہ السالم کا تذکرہ سنا، جسے  بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف ۱۔٢۰

حیران بھی ہوئے  انہوں نے بچپن میں کنعان کے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا تھا، تو وہ

اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم سے ہم کالم بادشاہ، یوسف علیہ السالم ہی تو 

نہیں؟ ورنہ یوسف علیہ السالم کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے 

 سوال کیا کہ کیا تو یوسف علیہ السالم ہی تو نہیں؟ 

ور صبر و تقوٰی ر و اعتراف کے ساتھ، ہللا کا احسان کا ذکر اسوال کے جواب میں اقرا ۴۔٢۰

کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتال دیا کہ تم نے مجھے ہالک کرنے میں کوئی دقیقہ 

فروگزاشت نہیں کیا۔ لیکن یہ ہللا تعاٰلی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنوئیں 

نروائی بھی عطا فرما دی اور یہ نتیجہ ہے اس صبر سے نجات عطا فرمائی، بلکہ مصر کی فرما

 اور تقوٰی کا جس کی توفیق ہللا تعاٰلی نے مجھے دی۔
 

ْْيَ      
ِٕ
ِطَٔـــ ٰه َ ُ عَلَْينَا َوِاْن ُكنَّا ل ثََرَك اّلٰله ِ لََقْد اه  10قَالُْوا ًَتّلٰله

یہ بھی بالکل سچ ہے کہ  ہللا تعاٰلی نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور! انہوں نے کہا ہللا کی قسم

 (۱)ہم خطا کار تھے 

بھائیوں نے جب یوسف علیہ السالم کی شان دیکھی تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف  ۱۔٢۱

 کر لیا۔
 

ْْيَ       ِْحِ ُ لَُُكْ ۡ َوُهَو َاْرَحُم الٰره  11قَاَل ََل تََْثِيَْب عَلَْيُُكُ الَْيْوَم  ۭ يَْغِفُر اّلٰله
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ہللا تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا ( ۱)تم پر کوئی مالمت نہیں ہے جواب دیا آج 

 مہربان ہے۔

کہ  حضرت یوسف علیہ السالم نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا ۱۔٢۴

جو ہوا سو ہوا۔ آج تمہیں کوئی سرزنش اور مالمت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول 

 علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سردران قریش کو، جو آپ کے خون کے ہللا صلی ہللا

پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھیں، یہی الفاظ ارشاد فرما کر انہیں 

 معاف فرما دیا تھا۔ صلی ہللا علیہ و سلم۔
 

َذا فََالُْقْوُه عَٰله َوْجِه َاِِبْ  ِعْْيَ    ِاْذَهُبْوا ِبَقِمْيِِصْ هه ْهِلُُكْ َاَْجَ ا ۚ َوْاتُْوِِنْ ِِبَ ِت بَِصْْيً   11 ََّيْ

اور ( ۱)میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں 

 ۔(۴)آجائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ 

ل ہونا، ایک اعجاز اور کرامت قمیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحا ۱۔٢۲

 کے طور پر تھا۔

 یہ یوسف علیہ السالم نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ۴۔٢۲
 

ُِٰدْوِن     ْ ََلَِجُد ِريَْح يُْوُسَف لَْوََلٓ َاْن تَُفن ا فََصلَِت الِْعْْيُ قَاَل َابُْوُِهْ ِاِّنٰ  11َولَمَّ

لد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آرہی ہے اگر تم جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے وا

 (۱)مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو 

اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السالم کو ہللا تعاٰلی ادھر یہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے  ۱۔٢٤

کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف علیہ السالم کی خوشبو آنے لگ گئی یہ گویا 

ن تھا کہ ہللا کے پیغمبر کو بھی، جب تک ہللا تعاٰلی کی طرف سے اطالع نہ اس بات کا اعال

پہنچے، پیغمبر بےخبر ہوتا ہے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنوئیں ہی میں کیوں نہ ہو، اور 

جب ہللا تعاٰلی انتظام فرما دے تو پھر مصر جیسے دور دراز کے عالقے سے بھی بیٹے کی 

 خوشبو آجاتی ہے۔
 

ِ     قَالُوْ  َْ ََّك لَِفْي َضلهِِلَ الَْقِد ِ ِان  11ا ًَتّلٰله

 میں مبتال ہیں۔( ۱)وہ کہنے لگے کہ وہللا آپ اپنے اسی پرانے خبط 

وارفتگی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السالم کو َضاَلل سے مراد والہانہ محبت کی وہ  ۱۔٢٢

ی تک آپ اسی پرانی غلطی اپنے بیٹے یوسف علیہ السالم کے ساتھ تھی۔ بیٹے کہنے لگے، ابھ

یعنی یوسف علیہ السالم کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود 

 یوسف علیہ السالم کی محبت دل سے نہیں گئی۔
 

َُُّكْ  ا  ۚ قَاَل َالَْم َاقُْل ل ٖه فَاْرتَدَّ بَِصْْيً ىُه عَٰله َوَْجِ آ َاْن َجاَۗء الْبَِشْْيُ َالْقه ِ َما ََل تَْعلَُمْوَن     فَلَمَّ ٓ َاعََْلُ ِمَن اّلٰله ْ  11ڌ ِاِّنٰ

جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈاال اسی وقت پھر بینا ہوگئے 

کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں ہللا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں ! کہا( ۱)

 ۔(۴)جانتے 

ب وہ خوشخبری دینے واال آگیا اور آکر وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السالم کے یعنی ج ۱۔٢٦

 چہرے پر ڈال دی تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال ہوگئی۔
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ذریعہ علم وحی بھی ہے، جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔  کیونکہ میرے پاس ایک ۴۔٢٦

وں کو حاالت سے مشیت و مصلحت آگاہ کرتا اس وحی کے ذریعے سے ہللا تعاٰلی اپنے پیغمبر

 رہتا ہے۔
 

ْْيَ     
ِٕ
ِطَٔـــ َِبََن اْسـَتْغِفْر لَنَا ُذنُْوبَنَآ ِاَنَّ ُكنَّا خه َ ٓ  11قَالُْوا َّيه

 انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لئے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بیشک ہم قصور وار ہیں۔
 

 ْ َتْغِفُر لَُُكْ َرِِبٰ ِحْْيُ     قَاَل َسْوَف َاس ْ َّٗه ُهَو الْغَُفْوُر الرَّ  11  ۭ ِان

وہ بہت بڑا ( ۱)کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا 

 بخشنے واال اور نہایت مہربانی کرنے واال ہے۔

فی الفور مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے دعا کرنے کا وعدہ فرمایا، مقصد یہ تھا کہ  ۱۔٢۲

ص بندوں کا ہللا کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہوتا ت کے پچھلے پہر میں، جو ہللا کے خارا

ہے، ہللا سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا، دوسری بات یہ کہ بھائیوں کی زیادتی یوسف علیہ 

السالم پر تھی، ان سے مشورہ لینا ضروری تھا اس لئے انہوں نے تاخیر کی اور فوراً مغفرت 

 ں کی۔کی دعا نہی
 

ِمِنْْيَ       ُ اه ٓى ِالَْيِه َابََويِْه َوقَاَل اْدُخلُْوا ِمّْصَ ِاْن َشاَۗء اّلٰله وه ا َدَخلُْوا عَٰله يُْوُسَف اه  ۭ 11فَلَمَّ

جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی 

 ب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔اور کہا کہ ہللا کو منظور ہے تو آپ س( ۱)

 کیا۔ یعنی عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس جگہ دی اور ان کا خوب اکرام ۱۔٢٢
 

ِويُْل ُرْءََّيَي ِمْن قَْبُل ۡ قَ  َذا ًَتْ َبَِت هه ٓ ْوا  ََلٗ ُْسًَّدا  ۚ َوقَاَل َّيه ْ َوَرفََع َابََويِْه عََٰل الَْعْرِش َوَخرُّ ْجِن َوَجاَۗء ْد َجَعلَهَا َرِِبٰ ٓ ِاْذ َاْخَرَجِنْ ِمَن الٰسِ  َحقًّا  ۭ َوقَْد َاْحَسَن ِِبْ

 َ ْ لَِطْيٌف ِلَٰما ي ُن بَيِْنْ َوبَْْيَ ِاْخَوِِتْ  ۭ ِانَّ َرِِبٰ ْيطه َن الَْبْدِو ِمْنْۢ بَْعِد َاْن نََّزَغ الش َّ َّٗه ُهَو الَْعِلْْيُ الَْحِكْْيُ      ِبُُكْ ٰمِ  ٠١١َشاُۗء  ۭ ِان

کو اونچا بٹھایا اور سب اسکے سامنے سجدے میں گر گئے ( ۴)اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ 

میرے رب نے اسے سچا کر ( ۲)یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے ! تب کہا ابا جی( ۴)

اور آپ ( ٤)دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکاال 

اس اختالف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے ( ٢)سے لے آیا لوگوں کو صحرا 

میرا رب جو چاہے اس کے لئے بہترین تدبیر کرنے واال ہے اور وہ ( ٦)بھائیوں میں ڈال دیا تھا 

 بہت علم و حکمت واال ہے۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سوتیلی ماں اور سگی خالہ تھیں کیونکہ یوسف علیہ  ۱۔۱۰۰

م کی حقیقی ماں بنیامین کی والدت کے بعد فوت ہوگئی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السالم السال

 نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے نکاح کر لیا تھا یہی خالہ اب حضرت یعقوب علیہ

لیکن امام ابن طبری نے اس کے برعکس یہ ( فتح القدیر)السالم کے ساتھ مصر میں گئی تھیں 

ابن )علیہ السالم کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھیں اور وہی حقیقی والدہ تھیں۔ کہا ہے کہ یوسف 

 ( کثیر

بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السالم کے  ۴۔۱۰۰

ًدا) نے جھک گئے۔ لیکن سام ْوا لَٗه ُسجَّ کے الفاظ بتالتے ہیں کہ وہ زمین ( 300:۔یوسف34( َوَخرُّ

لیہ السالم کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، یعنی یہ سجدہ، سجدہ ہی کے معنی میں ہے۔ پر یوسف ع

تاہم یہ سجدہ، سجدہ تعظیمی ہے سجدہ عبادت نہیں اور سجدہ تعظیمی حضرت یعقوب علیہ السالم 
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کی شریعت میں جائز تھا۔ اسالم شرک کے سد باب کے لئے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا 

 ہ تعظیمی بھی کسی کے لئے جائز نہیں۔گیا ہے، اور اب سجد

یعنی حضرت یوسف علیہ السالم نے جو خواب میں دیکھا تھا اتنی آزمائشوں سے  ۲۔۱۰۰

 تعاٰلی نے حضرت یوسف علیہ السالم کو گزرنے کے بعد باآلخر اس کی تعبیر سامنے آئی کہ ہللا

 یا۔ تخت شاہی پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے اسے سجدہ ک

ہللا کے احسنات میں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہوں۔ یہ  ٤۔۱۰۰

 اخالق نبوی ہے۔

یت ایک صحرا کی تھی، اس مصر جیسے متمدن عالقے کے مقابلے میں کنعان کی حیث ٢۔۱۰۰

 لئے اسے بَُدْو سے تعبیر کیا۔

ٹھہرایا اور ئیوں کو ذرا مورد الزام نہیں یہ بھی اخالق کریمانہ کا ایک نمونہ کہ بھا ٦۔۱۰۰

 شیطان کو اس کارستانی کا باعث قرار دیا۔
 

ِت َواَْلَْرِض  ۣ اَ  وه مه ِويِْل اَْلََحاِديِْث ۚ فَاِطَر السَّ َّْمَتِنْ ِمْن ًَتْ تَْيتَِنْ ِمَن الُْمِْلِ َوعَل َّ َرٰبِ قَْد اه ِخَرِة ۚ تََوف نَْيا َواَْله ٰ ِِف الُّ ِلِحْْيَ     نَْت َوِلٖ َالِْحْقِنْ ِِبلٰصه ِنْ ُمْسِلًما وَّ

٠١٠ 

اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر ( ۱)تو نے مجھے ملک عطا فرمایا ! اے میرے پروردگار

( دوست)اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو دنیا و آخرت میں میرا ولی ( ۴)سکھالئی 

 وت کر اور نیکوں میں مال دے۔اور کارساز ہے، تو مجھے اسالم کی حالت میں ف

 یعنی ملک مصر کی فرمانروائی عطا فرمائی، جیسا کہ تفصیل گزری۔  ۱۔۱۰۱

رف سے وحی کا حضرت یوسف علیہ السالم ہللا کے پیغمبر تھے، جن پر ہللا کی ط ۴۔۱۰۱ 

نزول ہوتا اور خاص خاص باتوں کا علم انہیں عطا کیا جاتا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی 

ں پیغمبر خوابوں کی تعبیر بھی صحیح طور پر کر لیتے۔ تھے تاہم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت می

یوسف علیہ السالم کو اس فن تعبیر میں خصوصی ملکہ حاصل تھا جیسا کہ قید کے ساتھیوں کے 

 خواب کی اور سات موٹی گایوں کے خواب کی تعبیر پہلے گزری۔

لسالم پر جو احسانات کیے، انہیں یاد کرکے اور ہللا ہللا تعاٰلی نے حضرت یوسف علیہ ا ۲۔ ۱۰۱

تعاٰلی کی دیگر صفات کا تذکرہ کرکے دعا فرما رہے ہیں کہ جب مجھے موت آئے تو اسالم کی 

وگوں کے ساتھ مال دے۔ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ حالت میں آئے اور مجھے نیک ل

الم وغیرہ مراد ہیں۔ بعض لوگوں کو اس السالم کے آباواجداد، حضرت ابراہیم و اسحاق علیہا الس

دعا سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السالم نے موت کی دعا مانگی حاالنکہ یہ موت 

 کی دعا نہیں ہے آخر وقت تک اسالم پر استقامت کی دعا ہے۔
 

ْم اِ  ُّْيِ َْْۢباِۗء الْغَْيِب نُْوِحْيِه ِالَْيَك ۚ َوَما ُكْنَت َلَ ِِلَ ِمْن َان ُعْوٓا َاْمَرُِهْ َوُِهْ يَْمُكُرْوَن      ذه  ٠١١ْذ َاَْجَ

یہ غیب کی خبروں میں سے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ 

 (۱)تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے 

میں پھینک آئے یا مراد حضرت یعنی یوسف علیہ السالم کے ساتھ، جب کہ انہیں کنوئیں  ۱۔۱۰۴

یعقوب علیہ السالم ہیں یعنی ان کو یہ کہہ کر کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی 

یا۔ ہللا تعاٰلی نے اس مقام پر بھی اس قمیص ہے، جو خون میں لت پت ہے ان کے ساتھ فریب ک

علم تھا لیکن یہ نفی مطلق  بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو غیب کا

علم کی نہیں ہے کیونکہ ہللا نے وحی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرمایا دیا۔ یہ نفی مشاہد کی 

ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح ایسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و 

آپ کو اس واقعہ تعلق نہیں رہا ہے جن سے آپ نے سنا ہو۔ یہ صرف ہللا تعاٰلی ہی ہے جس نے 
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کی خبر دی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہللا کے سچے نبی ہیں اور ہللا تعاٰلی کی طرف 

سے آپ کو وحی نازل ہوتی ہے۔ ہللا تعاٰلی نے اور بھی کئی مقامات پر اسی طرح غیب اور 

ِء اْلَغْیِب نُْوِحْیِه ۘ  بَاۘ  ٰذلَِك ِمْن اَنْ )مشاہدے کی نفی فرمائی ہے۔ مثالً مالحظہ ہو، سورہ آل عمران 

۔ آل 1( َوَما ُكْنَت لََدْیِھْم اِْذ یَْختَِصُمْوَن ۘ  َوَما ُكْنَت لََدْیِھْم اِْذ یُْلقُْوَن اَْقاَلَمھُْم اَیُّھُْم یَْكفُُل َمْریََم   ۘ  اِلَْیَك  

ا ُكْنَت ثَاِویًا فِْيٓ اَْھِل َمْدیََن تَْتلُْوا َعلَْیِھْم ٰاٰیتِنَا  َومَ  ۘ  َوٰلِكنَّآ اَْنَشاْنَا قُُرْونًا فَتَطَاَوَل َعلَْیِھُم اْلُعُمُر ( )22:عمران

آ 25َوٰلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسلِْیَن     ۘ   بَِّك لِتُْنِذَر قَْوًما مَّ ْن رَّ ْحَمةً مِّ  َوَما ُكْنَت بَِجانِِب الطُّْوِر اِْذ نَاَدْینَا َوٰلِكْن رَّ

ْن قَبْ  ْن نَِّذْیٍر مِّ  ۘ  َما َكاَن لَِي ِمْن ِعْلمٍ ( )25-28:۔ القصص44(  28لَِك لََعلَّھُْم یَتََذكَُّرْوَن     اَٰتىھُْم مِّ

بِْیٌن  88بِاْلَماَلِ ااْلَْعٰلٓي اِْذ یَْختَِصُمْوَن    ٓ اَنََّمآ اَنَا نَِذْیٌر مُّ ى اِلَيَّ ااِلَّ  ۔(88۔70:۔ص14(  70 اِْن یُّْوٰحٓ
 

 ٠١١َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنْْيَ      َوَمآ اَْكََثُ النَّاِس َولَوْ 

 ۔(۱)گو آپ الکھ چاہیں۔ لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہیں نہ ہونگے 

عات سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت یعنی ہللا تعاٰلی آپ کو پچھلے واق ۱۔ ۱۰۲

۔ لیکن اس پکڑیں اور ہللا کے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائیں

کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان النے والی نہیں ہے کیونکہ وہ گذشتہ قوموں کے واقعات 

سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لئے نہیں، صرف دلچسپی اور لذت کے لئے، اس لئے وہ 

 ایمان سے، محروم ہی رہتے ہیں۔
 

لُهُْم عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر ۭ ِاْن ُهَو اِ  لَِمْْيَ     َوَما تَْســـــ     ٠١١َلَّ ِذْكٌر ِلٰلْعه

یہ تو تمام دنیا کے لئے نری نصیحت ( ۱)آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں 

 (۴)ہی نصیحت ہے 

ہ شبہ ہو کہ یہ دعوائے نبوت تو صرف پیسے جمع کرنے کا بہانہ کہ جس سے ان کو ی ۱۔۱۰٤

 ہے۔

اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں۔ اب دنیا کے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں  ۴۔۱۰٤

لوگ اگر اس سے آنکھیں پھیر رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور 

اور ان کی بد قسمتی ہے، قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کی ہدایت اور نصیحت ہی کے لئے آیا ہے۔ 

 گر نہ بیند بروز شپرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
 

ْوَن عَلَْْيَا َوُِهْ َعِْنَا ُمْعرُِضْوَن        ِت َواَْلَْرِض يَُمرُّ وه مه يٍَة ِِف السَّ ْن اه ِْٰن ٰمِ  ٠١١َوََكَي

 ۔(۱)آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں 

س بات پر داللت کرتا ین کی پیدائش اور ان میں بیشمار چیزوں کا وجود، اآسمان اور زم ۱۔۱۰٢

ہے کہ ایک خالق و صانع ہے جس نے ان چیزوں کو وجود بخشا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان 

کا ایسا انتظام کر رہا ہے کہ صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے اور ان میں کبھی آپس میں ٹکراؤ 

ن پر غو و اور تصادم نہیں ہوا لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گزر جاتے ہیں ا

 فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔
 

ّْشُِكْوَن       ِ ِاَلَّ َوُِهْ مُّ ُِهْ ِِبّلٰله  ٠١١َوَما يُْؤِمُن اَْكََثُ

 (۱)ان میں سے اکثر لوگ باوجود ہللا پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں 

ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے  ۱۔ ۱۰٦

یہ مشرک یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف ہللا تعاٰلی 

 کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھرا لیتے ہیں۔ ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عبادت میں ہللا
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وبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں یعنی ہر دور میں لوگ توحید رب

توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ 

قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے بھی 

  منہہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا التے ہیں اعاذنا ہللا
 

ُِهْ ََل يَْشُعُروْ  اعَُة بَْغَتًة وَّ ِتَْيُُم السَّ ِ َاْو ًَتْ ْن عََذاِب اّلٰله َيٌة ٰمِ ِتَْيُْم غَاش ِ  ٠١١َن      َافََاِمنُْوٓا َاْن ًَتْ

کیا وہ اس بات سے بےخوف ہوگئے ہیں کہ ان کے پاس ہللا کے عذابوں میں سے کوئی عام 

 وٹ پڑے اور وہ بےخبری میں ہوں۔عذاب آجائے یا ان پر اچانک قیامت ٹ
 

 ِ ٓ َاْدُعْوٓا ِاَٰل اّلٰله ِذٖه َسِبْيِٰلْ ِ َوَمآ َاََن ِمَن الُْمّْشِِكْْيَ       ۷قُْل هه َن اّلٰله ْبحه ََّبَعِنْ  ۭ َوس ُ ٍة َاََن َوَمِن ات  ٠١١عَٰله بَِصْْيَ

ہیں، پورے یقین اور  آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور پیروکار ہللا کی طرف بال رہے

 اور میں مشرکوں میں نہیں۔( ۴)اور ہللا پاک ہے ( ۱)اعتماد کے ساتھ 

طرف میں  یعنی توحید کی راہ ہی میری راہ ہے بلکہ ہر پیغمبر کی راہ رہی ہے اسی کی ۱۔۱۰۲

 اور میرے پیروکار پورے یقین اور دالئل شرعی کے ساتھ لوگوں کو بالتے ہیں۔

ی تنزیہ و تقدیس بیان کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک، یعنی میں اس ک ۴۔۱۰۲

 نظیر، مثیل یا وزیر ومشیر یا اوالد اور بیوی ہو وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔
 

ْوا ِِف ا ى ۭ َافَََلْ يَِسْْيُ ْن َاْهِل الُْقره ْم ٰمِ ٓ ِالَْْيِ ُّْوِ ْ يَْن َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبِِلَ ِاَلَّ ِرَجاًَل ن ِ ِخَرِة َخْْيٌ ِلٰـَّلَّ اُر اَْله ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ۭ َوَلَ ِ َْلَْرِض فَيَْنُظُرْوا َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة اَّلَّ

ََّقْوا َۭافَََل تَْعِقلُْوَن       ٠١١ات

آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف 

کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ( ۱)ے ہم وحی نازل فرماتے گئ

لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پر ہیزگاروں کے لئے بہت ہی بہتر ہے، کیا 

 پھر تم نہیں سمجھتے۔

یہ آیت اس بات پر قطعی حکم ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں، عورتوں میں سے  ۱۔۱۰٢

بوت کا مقام نہیں مال، اسی طرح ان کا تعلق قریہ سے تھا، جو قصبہ دیہات اور شہر کسی کو ن

 میں سے نہیں تھا کیونکہ اہل( صحرا نشینوں)سب شامل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اہل بادیہ 

بادیہ نسبتاً طبعیت کے سخت اور اخالق کے کھردرے ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم، 

 ق ہوتے ہیں اور یہ خوبیاں نبوت کے لئے ضروری ہیں۔دھیمے اور با اخال
 

ََّشاُۗء ۭ َوََل جه  َي َمْن ن ََن    فَنُٰجِ ُْم قَْد ُكِذبُْوا َجاَۗءُِهْ نَّْصُ ُسُل َوَظنُّْوٓا َاِنَّ َس الرُّ َتْيـــــ  ُسـنَا َعِن الَْقْوِم الُْمْجرِِمْْيَ    ِاَذا اس ْ  ٠٠١ يَُردُّ َِبْ

خیال کرنے لگے کہ ( قوم کے لوگ)اور وہ ( ۱)ا امید ہو نے لگے یہاں تک کہ جب رسول ن

جسے ہم نے چاہا اسے ( ۲)فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آپہنچی ( ۴)انہیں جھوٹا کہا گیا 

 بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔( ٤)نجات دی گئی 

 ہوئی۔ یہ مایوسی اپنی قوم کے ایمان النے سے ۱۔۱۱۰

قرأت کے اعتبار سے اس آیت کے کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن سب سے مناسب  ۴۔۱۱۰

کی دھمکی پر پہلے مفہوم یہ ہے کہ ظَنُّوا کا فاعل قوم کفار کو قرار دیا جائے یعنی کفار عذاب 

بر کی جیسا کہ پیغم)تو ڈرے لیکن جب زیادہ تاخیر ہوئی تو خیال کیا کہ عذاب تو آتا نہیں ہے، 

اور نہ آتا نظر ہی آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں سے بھی یوں ( طرف سے دعوٰی ہو رہا ہے

ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی قوم 

 پر عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی قوموں پر
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بھی عذاب میں بڑی بڑی تاخیر روا رکھی گئی ہے اور ہللا کی مشیت و حکمت کے مطابق انہیں 

خوب خوب مہلت دی گئی حتٰی کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہوگئے اور لوگ یہ 

 خیال کرنے لگے کہ شاید انہیں عذاب کا یوں ہی جھوٹ موٹ کہہ دیا گیا ہے۔ 

ٰلی کے اس قانون مہلت کا بیان ہے، جو وہ نافرمانوں کو دیتا ہے، اس میں دراصل ہللا تعا ۲۔۱۱۰

حتٰی کہ اس بارے میں وہ اپنے پیغمبروں کی خواہش کے برعکس بھی زیادہ سے زیادہ مہلت 

نہیں کرتا، یہاں تک کہ بعض دفعہ پیغمبر کے ماننے والے بھی عذاب سے عطا کرتا ہے، جلدی 

کہ ان سی یوں ہی جھوٹ موٹ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یاد مایوس ہو کر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں 

 رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہو جانا ایمان کے منافی نہیں ہے۔ 

 یہ نجات پانے والے اہل ایمان ہی ہوتے تھے۔ ٤۔۱۱۰
 

ى وَ  ُّْفََته ُوِل اَْلَلَْباِب  ۭ َما ََكَن َحِديْثًا ي ةٌ َِلٰ ُّْؤِمنُْوَن     لََقْد ََكَن ِِفْ قََصِصهِْم ِعَْبَ َِٰقْوٍم ي ًة ل َرْْحَ ُهًدى وَّ ٍء وَّ ْي بَْْيَ يََديِْه َوتَْفِصْيَل ُكِٰ ََشْ ِ لهِكْن تَْصِديَْق اَّلَّ

  ٠٠٠ 

ان کے بیان میں عقل والوں کے لئے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے، یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی 

پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے، ان کتابوں کی جو اس سے 

 ۔(۱)کرنے واال ہے ہرچیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان دار لوگوں کے لئے 

وموں کے واقعات بیان کئے یعنی قرآن، جس میں قصہ یوسف علیہ السالم اور دیگر ق ۱۔۱۱۱

اور اس میں گئے ہیں کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے واال ہے 

دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے اور ایمان داروں کے لئے ہدایت و 

 رحمت۔
 

 

 سورة الرعد
 (٤۲۔ تعداد آیات  ۱۲سورة الرعد ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہای

 
َِٰك الَْحقُّ َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يُ  ب ْيٓ ُاْنزَِل ِالَْيَك ِمْن رَّ ِ ِب  ۭ َواَّلَّ يهُت اْلِكته  Ǻْؤِمنُْوَن    الٰۗمۗره   ِۣتِْلَ اه

یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے، سب 

 وگ ایمان نہیں التے۔حق ہے لیکن اکثر ل
 

ْمَس َوالَْقمَ  ى عََٰل الَْعْرِش َوَِسََّر الشَّ َتوه ٍد تََرْوَِنَا ُُثَّ اس ْ ِت ِبَغْْيِ َُعَ وه مه ْي َرفََع السَّ ِ ُ اَّلَّ يهِت لََعلَُُّكْ ِبِلَقاِۗء َاّلٰله ُل اَْله ُِٰر اَْلَْمَر يَُفٰصِ ى ۭ يَُدب َسمًّ رِْي َِلََجٍل مُّ ْ َر  ۭ ُك  َيَّ

 ِٰ  Ąُُكْ تُْوِقنُْوَن     َرب

ہللا وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر وہ 

اسی نے سورج اور چاند کو ما تحتی میں لگا رکھا ہے۔ ہر ( ۱)عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے 

ہ اپنے نشانات کھول ، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے و(۴)ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے 

 کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی مالقات کا یقین کر لو۔
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استوا علی العرش کا مفہوم اس سے قبل بیان ہو چکا ہے کہ اس سے مراد ہللا تعاٰلی کا عرش  ۱۔۴

کڑنا ہے۔ محدثین کا یہی مسلک ہے وہ اس کی تاویل نہیں کرتے، جیسے بعض پر قرار پ

میں اور دیگر صفات اٰلہی میں تاویل کرتے ہیں۔ تاہم محدثین کہتے ہیں کہ اس  دوسرے گروہ اس

لیس )کی کیفیت نہ بیان کی جاسکتی ہے اور نہ اسے کسی چیز سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ 

 الشوری( کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر

حکم سے اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک ہللا کے  ۴۔۴ 

یسین۔ اور ( والشمس تجری لمستقرلھا ذلک تقدیر العزیز العلیم)چلتے رہیں گے جیسا کہ فرمایا 

سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ چاند اور سورج دونوں 

ں اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں سورج اپنا دورہ ایک سال میں اور چاند ایک ماہ می

یسین۔ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر ( والقمر قدرنہ منازل)مکمل کر لیتا ہے جس طرح فرمایا 

دی ہیں سات بڑے بڑے سیارے ہیں جن میں سے دو چاند اور سورج ہیں یہاں صرف ان دو کا 

ذکر کیا ہے کیونکہ یہی دو سب سے زیادہ بڑے اور اہم ہیں جب یہ دونوں بھی ہللا کے حکم کے 

یں تو دوسرے سیارے تو بطریق اولی اس کے تابع ہونگے اور جب یہ ہللا کے حکم کے تابع ہ

تابع ہیں تو یہ معبود نہیں ہو سکتے معبود تو وہی ہے جس نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے اس لیے 

ِ الَِّذْي َخلَقَھُنَّ اِنْ )فرمایا  ( 17:۔فصلت23( ُكْنتُْم اِیَّاہُ تَْعبُُدْونَ  اَل تَْسُجُدْوا لِلشَّْمِس َواَل لِْلقََمِر َواْسُجُدْوا ہلِلٰٰ

حم السجدہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اس ہللا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم 

ٰرتٌ  ۘ  َوالشَّْمَس َواْلقََمَر   ۘ  ) صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔  ۔ 38( بِاَْمِرہٖ  ۘ  َوالنُُّجْوُم ُمَسخَّ

 سورج چاند اور تارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔االعراف ( 34:النحل
 

ِت َجَعَل ِفْْيَا َزْوَجْْيِ  ًرا  ۭ َوِمْن ُكِٰ الثََّمره َ َوَاِْنه ِٰ ْي َمدَّ اَْلَْرَض َوَجَعَل ِفْْيَا َرَوا ِ ََّتفَ َوُهَو اَّلَّ ِِلَ ََلٰيهٍت ِلَٰقْوٍم ي َاَر  ۭ ِانَّ ِِفْ ذه َّْيَل الِنَّ كَُّرْوَن    اثْنَْْيِ يُْغَِش ال

Ǽ 

اور اس ( ۱)اسی نے زمین پھیال کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں 

وہ رات کو دن سے چھپا ( ۴)میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیئے 

 دیتا ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔

یں طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لئے مشکل ہے اور بلند و باال زمین م ۱۔۲

پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں گویا میخیں گاڑی ہیں، نہروں دریاؤں اور چشموں کا ایسا 

خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب  سلسلہ قائم کیا کہ جس سے انسان

ام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، جن کی شکلیں بھی ایک کرتے ہیں جن سے انواع و اقس

 دوسرے سے مختلف اور ذائقے بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔

بھی اس  اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نر مادہ دونوں بنائے، جیسا کہ موجودہ تحقیقات نے ۴۔۲

اور گرم، یہ ہے میٹھا اور کھٹا، سرد ( جوڑے جوڑے کا)کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسرا مطلب 

 سیاہ اور سفید اور ذائقہ، اس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد قسمیں پیدا کیں۔
 

ُّْسقهى  غَْْيُ ِصْنَواٍن ي ْيٌل ِصْنَواٌن وَّ ََّنِ ٌٌ وَّ َزْر ْن َاْعنَاٍب وَّ ٰهٌت ٰمِ َجن ٌت وَّ ِوره تَجه ُل بَْعَضهَا عَ َوِِف اَْلَْرِض ِقَطٌع مُّ اِحٍد  ۣ َونَُفٰضِ ٰله بَْعٍض ِِف اَْلُُكِ  ۭ ِانَّ ِِفْ  ِبَماٍۗء وَّ

َّْعِقلُْوَن     ِِلَ ََلٰيهٍت ِلَٰقْوٍم  ي  Ćذه

اور انگوروں کے باغات ( ۱)اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں 

جو بےشاخ ( ۴)ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخ دار اور بعض ایسے ہیں 

ہی پانی پالئے جاتے ہیں۔ پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں ہیں سب ایک 

 اس میں عقلمندوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔( ۲)
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حصہ شاداب اور زرخیز  متجورات۔ ایک دوسرے کے قریب اور متصل یعنی زمین کا ایک ۱۔٤

کسی قسم کی بھی پیدا نہیں ہے۔ خوب پیداوار دیتا ہے اس کے ساتھ ہی زمین شور ہے، جس میں 

 ہوتی۔

صنوان۔ کے ایک معنی ملے ہوئے اور غیر صنوان۔ کے جداجدا کیے گئے ہیں دوسرا معنی  ۴۔٤

بعض  صنوان، ایک درخت، جس کی کئی شاخیں اور تنے ہوں، جیسے انار، انجیر اور

 کھجوریں۔ 

قسم اور ان کے ذائقے  یعنی زمین بھی ایک، پانی، ہوا بھی ایک۔ لیکن پھل اور غلہ مختلف ۲۔٤

 ختلف۔اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے م
 

يَْن َكَفُرْوا ِ َك اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ ًِب َءِاَنَّ لَِفْي َخلٍْق َجِديٍْد ڛ ُاوله   َوِاْن تَْعَجْب فََعَجٌب قَْولُهُْم َءِاَذا ُكنَّا تُره

ِٕ
ى
ۗ ٓ َاْعنَاِقهِْم  ۚ َوُاوله َك اَْلَْغلهُل ِِفْ

ِٕ
ى
ۗ ْم ۚ َوُاوله ِ ُب النَّاِر ۚ ُِهْ ِفْْيَا ِبَرّٰبِ َك َاْْصه

ْوَن     ِِلُ  Ĉخه

اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہوجائیں گے تو کیا ہم 

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا یہی ہیں ( ۱)نئی پیدائش میں ہو نگے؟ 

ہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ی

 ہمیشہ رہیں گے۔

یعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس کے لئے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام  ۱۔٢

 یہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کئے جائیں گے۔ نہیں۔ لیکن کفار
 

 ِٰ ي َتْعِجلُْونََك ِِبلسَّ ِٰلنَّاِس عَٰله ُظلْمِ َويَس ْ ْو َمْغِفَرٍة ل ََّك ََّلُ نَِة َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهُِم الَْمثُلهُت ۭ َوِانَّ َرب ََّك لََشِديُْد الِْعَقاِب    ئَِة قَْبَل الَْحس َ  Čهِْم ۚ َوِانَّ َرب

جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے ( سزا کی طلبی میں)اور جو تجھ سے 

اور بیشک تیرا رب البتہ بخشنے واال ہے لوگوں ( ۱)گزر چکی ہیں ( بطور مثال)لے سزائیں پہ

 اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے واال بھی ہے۔( ۴)کے بےجا ظلم پر 

ب اٰلہی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی کئی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں، اس یعنی عذا ۱۔٦

ود یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ یہ کفار کے جواب میں کہا گیا جو کہتے تھے کہ اے کے باوج

 اگر تو سچا ہے تو عذاب ہم پر لے آ۔ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔! پیغمبر

یعنی لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا  ۲۔٦

کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کے حلم و  ہے اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر

کرم اور عفو و درگزر کا نتیجہ ہے ورنہ وہ فوراً مواخذہ کرنے اور عذاب دینے پر آجائے تو 

 روئے زمین پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے

ُ النَّاَس بَِما َكَسبُْوا َما تََرَك َعٰلي ظَْھِرھَ ) ى ۘ  ا ِمْن َداَولَْو یَُؤاِخُذ ہللٰاٰ َسٰمً ُرھُْم اِٰلٓى اََجٍل مُّ ٰلِكْن یَُّؤخِّ فَاَِذا  ۘ  بٍَّة وَّ

َ َكاَن بِِعبَاِدٖہ بَِصْیًرا ۘ  َجا  ( 25:۔فاطر15( ۘ  25َء اََجلُھُْم فَاِنَّ ہللٰاٰ

اور اگر ہللا تعاٰلی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پکڑ دھکڑ فرمانے لگتا تو روئے زمین پر  

 'ہ چھوڑتا ایک تنفس کو ن

یہ ہللا کی دوسری صفت کا بیان ہے تاکہ انسان صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہ رکھے اس  ۲۔٦

کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھنے 

رہنے سے بہت سی چیزیں اوجھل رہ جاتی ہیں اسی لیے قرآن کریم میں جہاں ہللا کی صفت 

وغفوری کا بیان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دوسری صفت قہاری و جباری کا  رحیمی

بیان بھی ملتا ہے جیسا کہ یہاں بھی ہے تاکہ رجاء امید اور خوف دونوں پہلو سامنے رہیں 

کیونکہ اگر امید ہی امید سامنے رہے تو انسان معصیت الہی پر دلیر ہو جاتا ہے اور اگر خوف 

ل ودماغ پر مسلط رہے تو ہللا کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے اور ہی خوف ہر وقت د
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دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباہ کن ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے االیمان بین الخوف 

والرجاء ایمان خوف اور مبید کے درمیان ہے یعنی دونوں باتوں کے درمیان اعتدال وتوازن کا 

ے عذاب کے خوف سے بےپروا ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوس۔ نام ایمان ہے انسان ہللا ک

 اس مضمون کے مالحظہ کے لیے دیکھئے سورة االنعام۔ سورة االعراف۔ سورة الحجر
 

ِٰ قَوْ  ُُ ِل ََّمآ َانَْت ُمنِْذٌر وَّ ِٰٖه  ۭ ِان ب ْن رَّ يٌَة ٰمِ ْيَن َكَفُرْوا لَْوََلٓ ُانْزَِل عَلَْيِه اه ِ   Ċَهاٍد     ٍم َويَُقْوُل اَّلَّ

کیوں نہیں ( معجزہ)اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی 

اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے ( ۱)اتاری گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں 

 ۔(۴)

ں ہر نبی کو ہللا نے حاالت و ضروریات اور اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیا ۱۔۷

اور معجزات عطا فرمائے لیکن کافر اپنے حسب منشا معجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں۔ 

جیسے کفار مکہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو کہتے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا 

یں اور چشمے جاری ہوجائیں، وغیرہ وغیرہ جب ان کی خواہش کے مطابق پہاڑوں کی جگہ نہر

نازل کیوں نہیں کیا ( معجزہ)نہ دکھایا جاتا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان معجزہ صادر کر کے 

تیرا کام صرف تبلیغ ہے۔ وہ تو کرتا رہ کوئی مانے نہ ! گیا؟ ہللا تعاٰلی نے فرمایا، اے پیغمبر

مانے، اس سے تجھے کوئی غرض نہیں، اس لئے کہ ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے۔ تیرا کام راستہ 

 راستے پر چال دینا، یہ تیرا کام نہیں، ہمارا کام ہے۔ دکھانا ہے، اس

ئے ہللا تعاٰلی نے ہادی ضرور بھیجا ہے۔ یہ الگ بات یعنی ہر قوم کی ہدایت و رہنمائی کے ل ۴۔۷ 

ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا۔ لیکن سیدھے راستے کی نشان دہی کرنے 

فاطر۔ ہر امت میں ( وان من امۃ اال خال فیھا نذیر)ضرور آیا۔  کے لئے پیغمبر ہر قوم کے اندر

 ایک نذیر ضرور آیا ہے۔
 

ٍء ِعْنَدٗه ِبِمْقَدارٍ  ِمُل ُكُّ ُانْٰثه َوَما تَِغْيُض اَْلَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد ۭ َوُكُّ ََشْ ُ يَْعََلُ َما ََتْ  Ď   َاّلٰله

اور پیٹ کا گھٹنا ( ۱)تعاٰلی بخوبی جانتا ہے  مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے ہللا

 ۔(۲)ہرچیز اس کے پاس اندازے سے ہے ( ۴)بڑھنا بھی 

رحم مادر میں کیا ہے، نر یا مادہ، خوبصورت یا بد صورت، نیک ہے یا بد، طویل العمر  ۱۔۲

 یا قصیر العمر؟ یہ سب باتیں صرف ہللا تعاٰلی ہی جانتا ہے۔ہے 

مہینے ہوتی ہے لیکن گھٹتی بڑھتی بھی  ٢ہے جو عام طور پر اس سے مراد حمل مدت  ۴۔۲

مہینے ہو جاتی ہے، اس کا علم بھی ہللا  ۷،۲مہینے اور کسی وقت  ۱۰ہے، کسی وقت یہ مدت 

 کے سوا کسی کو نہیں۔

کتنی ہے؟ اسے رزق سے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا پورا اندازہ ہللا یعنی کسی کی زندگی  ۲۔۲

 کو ہے۔
 

َِلُ الْغَ  هَاَدِة اْلَكِبْْيُ الُْمَتَعاِل    عه  Ḍْيِب َوالشَّ

 بلند وباال۔( سب سے)بڑا اور ( سب سے)ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے 
 

َاِر   َّْيِل َوَساِربٌۢ ِِبلِنَّ فٍۢ ِِبل ْٰ َت َر ِبٖه َوَمْن ُهَو ُمس ْ ْن َاَْسَّ الَْقْوَل َوَمْن ََجَ نُُْكْ مَّ  01َسَواٌۗء ٰمِ

کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا اور جو رات کو چھپا ہوا  تم میں سے کسی

 ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب ہللا پر برابر و یکساں ہیں۔
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 ُ َ ََل يُغَْٰيِ ِ ۭ ِانَّ اّلٰله َفُظْونَٗه ِمْن َاْمِر اّلٰله ْنْۢ بَْْيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفٖه َُيْ ٌت ٰمِ به ًءا فَََل َمَردَّ  ََلٗ  ۚ َوَماََلٗ ُمَعقِٰ ُ ِبَقْوٍم ُسْوۗ نُْفِسهِْم ۭ َوِاَذآ َاَراَد اّلٰله ْوا َما ِِبَ ُ  َما ِبَقْوٍم َحِٰته يَُغْٰيِ

اٍل    ْن ُدْوِنٖه ِمْن وَّ  00لَهُْم ِمٰ

انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو ہللا کے حکم سے اس کی نگہبانی ( ۱)اس کے پہرے دار 

کسی قوم کی حالت ہللا تعاٰلی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے کرتے ہیں۔ 

ہللا تعاٰلی جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا اور ( ۴)دلوں میں ہے 

 سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔

ے آنے والے، مراد فرشتے ہیں جو معقبات،، معقبۃ۔ کی جمع ہے ایک دوسرے کے پیچھ ۱۔۱۱

باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آجاتے ہیں شام 

 کے جاتے ہیں تو دن کے آجاتے ہیں۔

 کا حاشیہ۔ ٢۲اس کی تشریح کے لئے دیکھئے سورہ انفال آیت  ۴۔۱۱
 

َطَمًعا َق َخْوفًا وَّ ْي يُرِيُُْكُ الََْبْ ِ َِٰقاَل     ُهَو اَّلَّ َحاَب الث يُنَِْشُٔ السَّ  ۚ 01وَّ

اور ( ۱)وہ ہللا ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دالنے کے لئے دکھاتا ہے 

 ۔(۴)بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے 

مسافر ڈرتے ہیں اور گھروں میں مقیم کسان اور کاشت کار اس کی  جس سے راہ گیر ۱۔۱۴

 رکھتے ہیں۔ برکت و منفعت کی امید

 بھاری بادلوں سے مراد، وہ بادل ہیں جس میں بارش کا پانی ہوتا ہے۔ ۴۔۱۴
 

ََّشاُۗء  َواِعَق فَُيِصيُْب ِّبَا َمْن ي َكُة ِمْن ِخْيَفِتٖه ۚ َويُْرِسُل الصَّ
ِٕ
ْمِدٖه َوالَْملهۗى ْعُد ِِبَ ُح الرَّ بِٰ ِ ۚ َوُهَو َشِديْدُ َويُس َ  ۭ 01الِْمَحاِل    َوُِهْ َُيَاِدلُْوَن ِِف اّلٰله

اور وہی ( ۱)گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی، اس کے خوف سے 

کفار ہللا کی بابت لڑ ( ۴)آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے 

 ۔(۲)جھگڑ رہے ہیں اور ہللا سخت قوت واال ہے 

ُ یَُسبُِّح بَِحْمِدہٖ  َو اِنْ )جیسے دوسرے مقام پر فرمایا  ۱۔۱۲ ْن َشْیٍء ااِلَّ  ( ٤٤بنی اسریئیل۔( )مِّ

 ہر چیز ہللا کی تسبیح بیان کرتی ہے۔

 یعنی اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، ہالک کر ڈالتا ہے۔ ۴۔۱۲

مواخذہ اور تدبیر وغیرہ کے کیے گئے ہیں یعنی وہ بڑی قوت واال، محال۔ کے معنی قوت  ۲۔۱۲

 اال اور تدبیر کرنے واال ہے۔نہایت مواخذہ کرنے و
 

ٍء ِاَلَّ َكَباِسطِ َكفَّْيهِ  َتِجْيُبْوَن لَهُْم ِبََشْ ْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه ََل يَس ْ ِ ِفرِْيَن ِاَلَّ ِِفْ ََلٗ َدْعَوُة الَْحٰقِ ۭ َواَّلَّ ََ فَاُه َوَما ُهَو ِبَباِلِغٖه  ۭ َوَما ُدعَاُۗء اْلكه َضلهٍل     ِاَٰل الَْماِۗء ِلَيْبلُ

01 

کا ( کی پکار)جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان ( ۱)اسی کو پکارنا حق ہے 

کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیالئے 

( ۴)ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے حاالنکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے واال نہیں 

 ۔(۲)ن منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے ا

یعنی خوف اور امید کے وقت اسی ایک ہللا کو پکارنا صحیح ہے کیونکہ وہی ہر ایک کی  ۱۔۱٤

ے معنی میں ہے یعنی، اسی کی عبادت حق پکار سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے یا دعوت۔ عبادت ک

ہیں، کیونکہ کائنات کا خالق، مالک اور اور صحیح ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ن

 مدبر صرف وہی ہے اس لئے عبادت صرف اسی کا حق ہے۔

یعنی جو ہللا کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لئے پکارتا ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے  ۴۔۱٤

ص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھلیاں پھیال کر پانی سے کہے کہ جیسے کوئی شخ
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، ظاہر بات ہے کہ پانی جامد چیز ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہتھیلیاں پھیالنے میرے منہ تک آجا

والے کی حاجت کیا ہے، اور نہ اسے پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ 

کر رہا ہے۔ اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے ہاتھ یا منہ 

مشرک ہللا کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ تک پہنچ جائے اسی طرح یہ 

کوئی انہیں پکار رہا ہے اور اس کی فالں حاجت ہے اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت 

 ہی ہے۔

 اور بےفائدہ بھی ہے، کیونکہ اس سے ان کو کئی نفع نہیں ہوگا ۔ ۲۔۱٤ 
 

ِت َواَْلَ  وه مه ِ يَْسُجُد َمْن ِِف السَّ َصاِل    َوّلِلٰه ِظلهلُهُْم ِِبلُْغُدٰوِ َواَْله َكْرًها وَّ  {السجدہ}۞01ْرِض َطْوعًا وَّ

ہللا ہی کے لئے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور 

 (۱)ان کے سائے بھی صبح شام 

غلبہ ہے اور ہرچیز  اس میں ہللا تعاٰلی کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ ہرچیز پر اس کا ۱۔۱٢

اس کے ما تحت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کریں 

یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے۔ اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے 

ُ ِمْن َشْيٍء یَّتَفَیَّ )دوسرے مقام پر فرمایا۔  َمااََولَْم یََرْوا اِٰلى َما َخلََق ہللٰاٰ ًدا ۘ  ُؤا ِظٰللُٗه َعِن اْلیَِمْیِن َوالشَّ ٕىِِل ُسجَّ

ِ َوھُْم ٰدِخُرْونَ  ٰٰ سورة النحل کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہللا نے جو چیز بھی پیدا ( 24:۔ النحل38( ہللِّ

کی ہے ان کے سائے داہنے اور بائیں سے ہللا کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی 

جدے کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ہللا تعاٰلی بہتر جانتا ہے یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کرتے ہیں اس س

کہ کافر سمیت تمام مخلوق ہللا کے حکم کے تابع ہے کسی میں اسی سے سرتابی کی مجال نہیں 

ہللا تعاٰلی کسی کو صحت دے بیمار کرے غنی کر دے یا فقیر بنا دے زندگی دے یا موت سے 

 ینی احکام میں کسی کافر کو بھی مجال انکار نہیں۔ہمکنار کرے ان تکو
 

ْن ُدْوِنٖهٓ َاْوِلَياَۗء ََل يَْمِلُكوْ  ْذُُتْ ٰمِ َ ُ  ۭ قُْل َافَاَّتَّ ِت َواَْلَْرِض  ۭ قُِل اّلٰله وه مه ى َوالَْبصِ قُْل َمْن رَّبُّ السَّ َتِوي اَْلَُْعه ََل َْضًّا  ۭ قُْل َهْل يَس ْ نُْفِسهِْم نَْفًعا وَّ ْْيُ ڏ َاْم َهْل َن َِلَ

ْم  ۭ  ََكَۗء َخلَُقْوا َكَخلِْقٖه فَتََشابََه الَْخلُْق عَلَْْيِ ِ ُْشَ ُت َوالنُّْوُر   َاْم َجَعلُْوا ّلِلٰه لُمه َتِوي الظُّ ُهَو الَْواِحُد الَْقهَّاُر    تَس ْ ٍء وَّ ُ َخاِلُق ُكِٰ ََشْ   01 قُِل اّلٰله

کیا ! کہہ دیجئے( ۱)ہللا ! ار کون ہے؟ کہہ دیجئےآپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگ

تم پھر بھی اس کے سوا اور کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود بھی اپنی جان کے بھلے برے کا 

کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیری اور ( ۴)اختیار نہیں رکھتے 

 کا شریک ٹھرا رہے ہیں انہوں نے بھی ہللا کی کیا جنہیں یہ ہللا( ۲)روشنی برابر ہوسکتی ہیں 

طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہوگئی ہو، کہہ دیجئے کہ صرف ہللا 

 اور زبردست غالب ہے۔( ٤)ہی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ اکیال ہے 

سے واضح ہے یہاں تو پیغمبر کی زبان سے اقرار ہے۔ لیکن قرآن کے دوسرے مقامات  ۱۔۱٦

 کہ مشرکین کا جواب بھی یہی ہوتا تھا۔ 

یعنی جب تمہیں اقرار و اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا رب ہللا ہے جو تمام اختیارات  ۴۔۱٦ 

یسوں کو کیوں دوست اور حمائتی سمجھتے کا بال شرکت غیر مالک ہے پھر تم اسے چھوڑ کر ا

 ں رکھتے۔ہو جو اپنی بابت بھی نفع نقصان کا اختیار نہی

یعنی جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح موحد اور مشرک برابر نہیں  ۲۔۱٦

ہو سکتے اس لئے کہ موحد توحید کی بصیرت سے معمور ہے جب کہ مشرک اس سے محروم 

آنکھیں ہیں، وہ توحید کا نور دیکھتا ہے اور مشرک کو یہ نور توحید نظر نہیں  ہے۔ موحد کی

س لئے وہ اندھا ہے۔ اسی طرح، جس طرح اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک آتا، ا
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ہللا کا پجاری، جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے، اور ایک مشرک، جو جہالت و توہمات کے 

 اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔

ہوگئے ہوں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ  یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی شبے کا شکار ٤۔۱٦

 ی ہے۔ہرچیز کا خالق صرف اور صرف ہللا ہ
 

ا يُْوقِ  اِبًيا  ۭ َوِممَّ ْيُل َزبًَدا رَّ َماِۗء َماًۗء فََسالَْت َاْوِديَةٌۢ ِبَقَدِرَها فَاْحتََمَل الس َّ ُ ُدْوَن عَلَْيِه ِِف النَّاِر ابِْتَغاَۗء ِحلَْيٍة َاْو َمتَاَاْنَزَل ِمَن السَّ ِِلَ يَْْضُِب اّلٰله ثُِْلٗ  ۭ َكذه ٌٍ َزبٌَد ِمٰ

ا َما يَْنَفُع النَّاَس فَيَْمُكُث ِِف اَْلَْرِض  ۭ  بَُد فَيَْذَهُب ُجَفاًۗء  ۚ َوَامَّ ا الزَّ ُ اَْلَْمثَاَل    الَْحقَّ َوالَْباِطَل ڛ فََامَّ ِِلَ يَْْضُِب اّلٰله  ۭ 01َكذه

ی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہ نکلے پھر پانی کے اسی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اپن

اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ( ۱)ریلے نے اوپر چڑھی جھاگ کو اٹھا لیا 

اسی طرح ہللا تعاٰلی حق اور ( ۴)ہیں زیور یا سازو سامان کے لئے اسی طرح کی جھاگ ہیں 

لیکن جو لوگوں ( ٤)ارہ ہو کر چلی جاتی ہے اب جھاگ تو نک( ۲)باطل کی مثال بیان فرماتا ہے 

ہللا تعاٰلی اسی طرح مثالیں بیان ( ٢)کو نفع دینے والی چیز ہے۔ وہ زمین میں ٹھری رہتی ہے 

 ۔(٦)فرماتا ہے 

نالے یعنی وادی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ  بقدرھا وسعت کے مطابق کا مطلب ہے ۱۔۱۷

پانی اٹھاتی ہے یعنی نزول قرآن کو جو ہدایت اور بیان کا تنگ ہو تو کم پانی کشادہ ہو تو زیادہ 

جاع ہے بارش کے نزول سے تشبیہ دی ہے اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی 

طرح عام ہے اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ اس لیے کہ وادیوں نالوں میں پانی جا 

 وں کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے۔کر ٹھرتا ہے جس طرح قرآن کا اور ایمان مومن

اس جھاگ سے جب پانی اوپر آجاتا ہے اور جو ناکارہ ہو ختم ہو جاتا ہے اور ہوائیں  ۱۔۱۷

ر ختم ہو جانے جسے اڑا لے جاتی ہیں کفر مراد ہے، جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے واال او

 واال ہے۔

و زیور یا سامان وغیرہ یہ دوسری شکل ہے کہ تانبے پیتل، سیسے یا سونے چاندی ک ۴۔۱۷

بنانے کے لئے آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ کی شکل میں اوپر آجاتا ہے۔ پھر یہ 

 ے۔جھاگ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتا ہ

رح یعی جب حق اور باطل کا آپس میں اجتماع اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل کو اسی ط ۲۔۱۷

اثبات اور دوام نہیں ہوتا، جس طرح سیالبی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ، دھاتوں کا جھاگ، 

 جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا بلکہ ناکارہ اور ختم ہو جاتا ہے۔

بلکہ  یعنی اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا، کیونکہ جھاگ پانی یا دھات کے باقی رہتا ہی نہیں ٤۔۱۷

آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے یا ہوائیں اسے اڑا لے جاتی ہیں۔ باطل کی مثال بھی جھاگ ہی کی طرح 

 ہے۔

لوگ فائدہ یعنی پانی اور سونا، چاندی، تانبا، پیتل وغیرة یہ چیزیں باقی رہتی ہیں جن سے  ٢۔۱۷

ی زوال نہیں اٹھاتے اور فیض یاب ہوتے ہیں، اسی طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھ

 اور جس کا نفع بھی دائمی ہے۔

یعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے، جیسے   ٦۔ ۱۷

ز میں منافقین کے لئے مثالیں بیان یہیں دو مثالیں بیان فرمائیں اور اسی طرح سورہ بقرہ کے آغا

وں کے لئے دو مثالیں بیان فرمائیں۔ اور میں کافر ۲٢،٤۰فرمائیں۔ اسی طرح سورہ نور، آیات 

احادیث میں بھی نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی باتیں 

 کثیر سمجھائیں۔ تفصیل کے لیے دیکھئے تفسیر ابن
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َتِجْيُبْوا  ََلٗ  ْيَن لَْم يَس ْ ِ ّنه ڼ َواَّلَّ ُم الُْحس ْ ِ َتَجابُْوا ِلَرّٰبِ ْيَن اس ْ ِ َك لَهُْم ُسْوُۗء الِْحَساِب ڏ  ِلَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ ِمثَِْلٗ َمَعٗه ََلفْتََدْوا ِبٖه ُۭاوله ْيًعا وَّ ا ِِف اَْلَْرِض ََجِ ُِٕىْم لَْو َانَّ لَهُْم مَّ َوَمْاوه

ُ  ۭ َوِبئَْس الِْمهَاُد    َّنَّ    01ََجَ

 جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاآوری کی ان کے لئے بھالئی ہے اور جن لوگوں نے

اس کے حکم کی نافرمانی کی اگر ان کے لئے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے 

یہی ہیں جن کے لئے برا ( ۱)ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں 

 اور جن کا ٹھکانا جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔( ۴)حساب ہے 

 گہ گزر چکا ہے۔یہ مضمون اس سے قبل بھی دو تین ج ۱۔۱۲

جس سے )ے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا اور ان کا معاملہ کیونکہ ان سے ہر چھوٹ ۴۔۱۲

آئینہ ( حساب میں جرح کی گئی اس کا بچنا مشکل ہوگا، وہ عذاب سے دو چار ہو کر ہی رہے گا

 دار ہوگا۔ اسی لئے آگے فرمایا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔
 

 َّ َّْعََلُ َان ََّما يََتَذكَُّر ُاولُوا اَْلَلَْباِب    َافََمْن ي ى ۭ ِان َِٰك الَْحقُّ ََكَْن ُهَو َاُْعه ب    01َمآ ُانْزَِل ِالَْيَك ِمْن رَّ

کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے 

وہی قبول کرتے ہیں ہیں نصیحت تو ( ۱)وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو 

 (۴)جو عقلمند ہوں 

یعنی ایک وہ شخص جو قرآن کی حقانیت و صداقت پر یقین رکھتا ہو اور دوسرا اندھا ہو  ۱۔۱٢

صداقت میں شک ہوگیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکار کے  یعنی اسے قرآن کی

رح جھاگ اور پانی یا سونا تانبا لیے ہے یعنی یہ دونوں اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے جس ط

 اور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے

یعنی جن کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں  ۴۔۱٢

کے زنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کر لیا ہو، وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں 

 کر سکتے۔
 

ْيَن يُْوفُ  ِ ِ َوََل يَْنُقُضْوَن الِْمْيثَاَق   اَّلَّ    11ْوَن ِبَعهِْد اّلٰله

 (۴)اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔( ۱)جو ہللا کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں 

 ی ہیں، ہللا کے عہد سے مراد، اس کے احکامیہ اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہ ۱۔۴۰

یا وہ عہد ہے، جو َعْھِد الَْست کہالتا ہے، جس کی  ہیں جنہیں بجا التے ہیں۔( اوامر و نواہی)

 تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے۔

اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے  ۴۔۴۰ 

 ہیں یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں۔
 

ُ ِبهٖٓ  ْيَن يَِصلُْوَن َمآ َاَمَر اّلٰله ِ افُْوَن ُسْوَۗء الِْحَساِب    َواَّلَّ ُْم َوَُيَ َشْوَن َرّبَّ ُّْوَصَل َوَُيْ  ۭ 10َاْن ي

اور وہ اپنے ( ۱)اور ہللا نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں 

 پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔

ں ہیں، بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے کو توڑتے نہی یعنی رشتوں اور قرابتوں ۱۔۴۱

 ہیں۔
 

عَََلنِ  ا وَّ ُْم ِْسًّ ا َرَزْقِنه لهوَة َوَانَْفُقْوا ِممَّ ْم َوَاقَاُموا الصَّ ِ وا ابِْتَغاَۗء َوْجِه َرّٰبِ ْيَن َصََبُ ِ ارِ َواَّلَّ َك لَهُْم ُعْقَب الَّ
ِٕ
ى
ۗ ِٰئََة ُاوله ي نَِة السَّ يَْدَرُءْوَن ِِبلَْحس َ    11  َيًة وَّ
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اور نمازوں کو برابر ( ۱)اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لئے صبر کرتے ہیں 

اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ( ۴)قائم رکھتے ہیں 

 ۔(٢)ان ہی کے لئے عاقبت کا گھر ہے ( ٤)اور برائی کو بھی بھالئی سے ٹالتے ہیں ( ۲)

نافرمانی اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ تکلیفوں اور ہللا کی  ۱۔۴۴

 آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ اہل دانش دونوں قسم کا صبر کرتے ہیں۔

و خضوع اور اعتدال ارکان کے ساتھ۔ نہ کہ اپنے من مانے ان کی حدود و مواقیت، خشوع  ۴۔۴۴

 طریقے سے۔

اں اور جب بھی، خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنوں اور بیگانوں یعنی جہاں جہ ۲۔۴۴

 میں اور خفیہ اور اعالنیہ خرچ کرتے ہیں۔

تے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے تو وہ اس کا جواب اچھائی سے دی ٤۔۴۴

تعاٰلی نے یا عفو و درگزر اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ہللا 

۔ برائی 12:۔حم السجدة23( اِْدفَْع بِالَّتِْي ِھَى اَْحَسُن فَاَِذا الَِّذْي بَْینََك َوبَْینَٗه َعَداَوةٌ َكاَنَّٗه َولِيٌّ َحِمْیمٌ )' فرمایا 

تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ( اگر تم ایسا کرو گے)کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو 

 ۔'یا وہ تمہارا گہرا دوست ہے ہے، ایسا ہو جائے گا گو

یعنی جو اعٰلی اخالق کے حامل اور مزکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے، ان کے لئے  ٢۔۴۴

 عاقبت کا گھر ہے۔
 

َكُة يَْدُخلُ 
ِٕ
ْم َوالَْملهۗى ٰهــَِتِ ْم َوُذٰرِي ْم َوَاْزَواَِجِ ِ

ِٕ
َِبِٕۗى َّْدُخلُْوَِنَا َوَمْن َصلََح ِمْن اه ْن ُكِٰ َِبٍب   ْوَن عَ َجنٰهُت عَْدٍن ي ْم ٰمِ  ۚ 11لَْْيِ

جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیوی اور ( ۱)ہمیشہ رہنے کے باغات 

 ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔( ۴)اوالدوں میں سے بھی جو نیکوکار ہونگے 

 عدن کے معنی ہیں اقامت۔ یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات۔ ۱۔۴۲

اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کر دے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ  یعنی ۴۔۴۲

کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں حٰتی کہ ادٰنی درجے کے جنتی کو اعٰلی درجہ عطا فرما دے گا 

يَّ )تاکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے۔ فرمایا  ھُْم بِاِْیَماٍن تُ ــَوالَِّذْیَن ٰاَمنُْوا َواتَّبََعْتھُْم ُذرِّ

ْن شَ ـاَْلحَ  ْن َعَملِِھْم مِّ یَّتَھُْم َوَمآ اَلَْتٰنھُْم مِّ ۔ 54( 43ُكلُّ اْمِری بَِما َكَسَب َرِھْیٌن   ۘ  ْيٍء ْقنَا بِِھْم ُذرِّ

اور وہ لوگ جو ایمان الئے اور ان کی اوالد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ( 43:الطور

ساتھ ان کی اوالد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں، ہم مال دیں گے ان کے 

اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ نیک رشتے داروں کو ہللا تعاٰلی جنت میں جمع فرما دے گا، وہیں 

یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں ہوگی، تو وہ جنت 

اس کے دوسرے نہایت قریبی رشتے دار جنت میں چلے گئے ہوں۔ میں نہیں جائے گا، چاہے 

من بطاء بہ )کیونکہ جنت میں داخلہ حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، ایمان و عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ 

صحیح مسلم۔ جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے ( عملہ لم یسرع بہ نسبہ

 نہیں بڑھائے گا۔
 

ٌ عَلَْيُُكْ  اِر    َسَله ُُتْ فَِنْعَم ُعْقَب الَّ  ۭ 11ِبَما َصََبْ

 ہے اس دار آخرت کا۔( بدلہ)کہیں گے کہ تم پر سالمتی ہو، صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا 
 

ُّْوَصَل وَ  ُ ِبٖهٓ َاْن ي ِ ِمْنْۢ  بَْعِد ِمْيثَاِقٖه َويَْقَطُعْوَن َمآ َاَمَر اّلٰله ْيَن يَْنُقُضْوَن َعهَْد اّلٰله ِ اِر  َواَّلَّ َك لَهُُم اللَّْعنَُة َولَهُْم ُسْوُۗء الَّ
ِٕ
ى
ۗ   11يُْفِسُدْوَن ِِف اَْلَْرِض   ُاوله
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اور جو ہللا کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا 

ہیں ہللا نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیالتے ہیں، ان کے لئے لعنتیں 

 (۱)اور ان کے لئے برا گھر ہے 

یہ نیکوں کے ساتھ بروں کا حشر بیان فرما دیا تاکہ انسان اس حشر سے بچنے کی کوشش  ۱۔۴٢

 کرے۔
 

نْيَ  وُة الُّ نَْيا  ۭ َوَما الَْحيه وِة الُّ ََّشاُۗء َويـَـْقِدُر  ۭ َوفَرُِحْوا ِِبلَْحيه ْزَق ِلَمْن ي ُ يَبُْسطُ الٰرِ    11ِخَرِة ِاَلَّ َمتَاٌٌ    ا ِِف اَْله َاّلٰله

یہ دنیا کی زندگی میں مست ( ۱)ہللا تعاٰلی جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے 

 ۔(۲)پونجی ہے ( حقیر)حاالنکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت ( ۴)ہوگئے 

ن میں یہ جب کافروں اور مشرکوں کے لئے یہ کہا کہ ان کے لئے برا گھر ہے، تو ذہ ۱۔۴٦

 اشکال

آ سکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہیں۔ اس کے ازالے کے 

لئے فرمایا کہ دنیاوی اسباب اور رزق کی کمی بیشی یہ ہللا کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و 

م رزق کی مشیت، جس کو صرف وہی جانتا ہے، کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو ک

فروانی، اس بات کی دلیل؛ نہیں کہ ہللا تعاٰلی اس سے خوش ہے اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ ہللا 

 تعاٰلی اس پر ناراض ہے۔

ہ ہللا کا نافرمان ہے تو یہ مقام کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے، باوجودیکہ و ۴۔۴٦

پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور  فرحت و مسرت نہیں، کیونکہ یہ استدراج ہے، مہلت ہے

 ہللا کی پکڑ کے شکنجے میں آجائے۔

حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت، آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی  ۲۔۴٦

 شخص

اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے، تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی 

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ ( صحیح بخاری) میں کتنا پانی آیا ہے؟

وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا، تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، ہللا 

کی قسم دنیا، ہللا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ، اپنے مالکوں کے 

 (صحیح مسلم)نے اسے پھینکا نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں 
 

ََّشاُۗء  َ يُِضلُّ َمْن ي ِٰٖه ۭ قُْل ِانَّ اّلٰله ب ْن رَّ يٌَة ٰمِ ْيَن َكَفُرْوا لَْوََلٓ ُانْزَِل عَلَْيِه اه ِ  ڻ11َوَُّيِْدْيٓ ِالَْيِه َمْن َاََنَب    َويَُقْوُل اَّلَّ

یا؟ جواب دیجئے کہ ہللا کیوں نازل نہیں کیا گ( معجزہ)کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی 

 جسے گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔
 

نُّ الُْقلُْوُب    
ِٕ
ِ تَـْطَمى ِ ۭ َاََل ِبِذْكِر اّلٰله نُّ قُلُْوُّبُْم ِبِذْكِر اّلٰله

ِٕ
َمنُْوا َوتَْطَمى ْيَن اه ِ  ۭ 11َاَّلَّ

 کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو ہللا کے جو لوگ ایمان الئے ان کے دل ہللا

 (۱)ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے 

ہللا کا ذکر سے مراد، اس کی توحید کا بیان ہے، جس سے مشرکوں کے دلوں میں وسوسہ  ۱۔۴۲

ن کے پیدا ہو جاتا ہے، یا اس کی عبادت، تالوت قرآن، نوافل اور دعا و مناجات ہے جو اہل ایما

دلوں کی خوراک ہے یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجا آوری ہے، جس کے بغیر اہل 

 ایمان و تقوٰی بےقرار رہتے ہیں۔
 

ٍب     ِت ُطْوٰبه لَهُْم َوُحْسُن َماه ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ  11َاَّلَّ
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اور ( ۱)خوشحالی ہے  جو لوگ ایمان الئے اور جنہوں نے نیک کام بھی کئے ان کے لئے

 بہترین ٹھکانا۔

طُْوٰبی کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں مثالً خیر، حسٰنی، کرامت، رشک، جنت میں  ۱۔۴٢

نت میں اچھا مقام مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ مفہوم سب کا ایک ہی ہے یعنی ج

 اور اس کی نعمتیں اور لذتیں۔
 

ٓ ُامَّ  ِِلَ َاْرَسلْنهَك ِِفْ ْْحه َكذه ْيٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك َوُِهْ يَْكُفُرْوَن ِِبلرَّ ِ ُم اَّلَّ ُْت َوِالَْيِه ٍة قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهَآ ُاَمٌم ِلَٰتْتلَُو۟ا عَلَْْيِ َ ِاَلَّ ُهَو ۚ عَلَْيِه تََوُكَّ ْ ََلٓ ِاَله ِن ۭ قُْل ُهَو َرِِبٰ

 11َمتَاِب   

جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ ( ۱)ا اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیج

آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے یہ ہللا رحمان کے منکر 

آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے واال تو وہی ہے اس کے سوا درحقیقت کوئی بھی الئق ( ۴)ہیں 

 کی جانب میرا رجوع ہے۔اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی ( ۲)عبادت نہیں 

جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لئے بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلی امتوں  ۱۔۲۰

میں بھی رسول بھیجے تھے، ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی جس طرح آپ کی کی گئی 

ر جس طرح تکذیب کے نتیجے میں وہ قومیں عذاب اٰلہی سے دو چار ہوئیں، انہیں بھی اس او

 نجام سے بےفکر نہیں رہنا چاہیے۔ ا

مشرکین مکہ رحٰمن کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسم  ۴۔۲۰

یم کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ ہللا الرحٰمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا یہ رحٰمن رح

 ( ابن کثیر)

 نہیں۔کوئی معبود یعنی رحٰمن، میرا وہ رب ہے جس کے سوا  ۲۔۲۰
 

 ِ ٰه َم ِبِه الَْمْوٰته  ۭ بَْل ّلٰلِ َعْت ِبِه اَْلَْرُض َاْو ُُكِٰ ْت ِبِه الِْجَباُل َاْو قُٰطِ َ ًَن ُسْٰيِ ُ لَهََدى النَّاَس َولَْو َانَّ قُْراه َّْو يََشاُۗء اّلٰله َمنُْوٓا َاْن ل ْيَن اه ِ ِس اَّلَّ ْيًعا  َۭافَََلْ ََّييْـــــــ   اَْلَْمُر ََجِ

ْن َداِرِِهْ  ْيَن َكَفُرْوا تُِصْيُُبُْم ِبَما َصنَُعْوا قَاِرعٌَة َاْو ََتُلُّ قَرِيًْبا ٰمِ ِ ْيًعا  ۭ َوََل يََزاُل اَّلَّ ِلُف الِْمْيَعاَد     ََجِ َ ََل ُُيْ ِ  ۭ ِانَّ اّلٰله ِِتَ َوْعُد اّلٰله     10َحِٰته ََّيْ

عہ پہاڑ چال دیے جاتے یا زمین ٹکڑے کے ذری( آسمانی کتاب)کے کسی قرآن ( بالفرض)اگر 

، بات یہ ہے (پھر بھی وہ ایمان نہ التے)ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتیں 

تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر ہللا ( ۱)کہ سب کام ہللا کے ہاتھ میں ہے، 

ر کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ تعاٰلی چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے۔ کفا

تاوقتیکہ ( ۴)کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی 

 یقیناً ہللا تعاٰلی وعدہ خالفی نہیں کرتا۔( ۲)وعدہ اٰلہی آپہنچے 

طرح ایک حدیث امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، جس  ۱۔۲۱

میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السالم، جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں 

ہے۔  یہاں ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور( صحیح بخاری)' ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیتے 

سن کر مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوئی ہوتی کہ جسے 

پہاڑ رواں دواں ہو جاتے یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی یا مردے بول اٹھتے تو قرآن کریم 

کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولٰی موجود ہوتی، کیونکہ یہ اعجاز و بالغت میں پچھلی کتابوں 

سے فائق ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے 

ہر ہوتے، تب بھی کفار ایمان نہ التے، کیونکہ ایمان النا نہ النا یہ ہللا کی مشیت پر معجزات ظا

 موقوف ہے، معجزوں پر نہیں۔ اسی لئے فرمایا، سب کام ہللا کے ہاتھ میں ہیں۔

 جو ان کے مشاہدے یا علم میں ضرور آئے گا تاکہ وہ عبرت پکڑ سکیں۔ ۴۔۲۱

 اسالم کو قطعی فتح و غلبہ حاصل ہو جائے۔ یعنی قیامت واقعہ ہو جائے، یا اہل ۲۔۲۱
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ْيَن َكَفُرْوا ُُثَّ َاَخْذَُتُْم  ۣ فََكْيَف ََكَن ِعقَاِب  ِ ْن قَْبِِلَ فََاْملَْيُت ِلَّلَّ َُتْزِي  ِبُرُسٍل ِمٰ  11    َولََقِد اس ْ

دی تھی یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل 

 ۔(۱)پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا 

ہللا ظالم کو مہلت دیئے جاتا ( ان ہللا لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ)'حدیث میں آتا ہے  ۱۔۲۴

اس کے بعد نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ' ہے حٰتی کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں 

( اِنَّ اَْخَذٗہٓ اَلِْیٌم َشِدْیٌد  ۘ  َوَكٰذلَِك اَْخُذ َربَِّك اَِذٓا اََخَذ اْلقُٰري َوِھَى ظَالَِمةٌ  )یہ آیت تالوت فرمائی 

اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے۔ ( 304:۔ہود33)

 ۔(صحیح بخاری)یقینا اس کی پکڑ بہت ہی الم ناک اور سخت ہے۔ 
 

وْ َافََمْن ُهَو  ــــــُـٔ ََكَۗء  ۭ قُْل ََسُّْوُِهْ  ۭ َاْم تُنَبِٰ ِ ُْشَ ٌ عَٰله ُكِٰ نَْفسٍۢ  ِبَما َكَسبَْت ۚ َوَجَعلُْوا ّلِلٰه ِٕ
يَْن قَإِۗى ِ َن الَْقْوِل ۭ بَْل ُزيَِٰن ِلَّلَّ نَٗه ِبَما ََل يَْعََلُ ِِف اَْلَْرِض َاْم ِبَظاِهٍر ِمٰ

ْوا َعنِ  ُ فََما  ََلٗ ِمْن َهاٍد     َكَفُرْوا َمْكُرُِهْ َوُصدُّ ُّْضِلِل اّلٰله ِبْيِل َۭوَمْن ي  11السَّ

ان لوگوں ( ۱)آیا وہ ہللا جو نگہبانی کرنے واال ہے ہر شخص کی، اس کے کئے ہوئے اعمال پر 

کیا تم ہللا کو وہ باتیں بتاتے ( ۴)نے ہللا کے شریک ٹھرائے ہیں کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، 

، بات اصل یہ (۲)مین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو ہو جو وہ ز

، اور جس کو ہللا گمراہ (٤)ہے کہ کفر کرنے والوں کے لئے ان کے مکر سجا دیئے گئے ہیں 

 ۔(٢)کر دے اس کو راہ دکھانے واال کوئی نہیں 

بودان باطل برابر ہو سکتے یہاں اس کا جواب محذوف ہے یعنی کیا رب العزت اور وہ مع ۱۔۲۲

ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں، جو کسی کو نفع پہنچانے پر، نہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل وشعور 

 سے بہرہ ور ہیں۔

ئے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ انہیں پہچان سکیں اس ل ۴۔۲۲

تاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یعنی ان کا اس لئے آگے فرمایا، کیا تم ہللا کو وہ باتیں ب

وجود ہی نہیں۔ اس لئے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہوتا تو ہللا تعاٰلی کے علم میں ضرور ہوتا، 

 اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

ہاں ظاہر ظن کے معنی میں ہے یعنی یا یہ صرف ان کی ظنی باتیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ی ۲۔۲۲

ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور تم ان کے نام  تم

بھی معبود رکھے ہوئے ہیں، حاالنکہ، یہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، 

جن کی کوئی دلیل ہللا نے نہیں اتاری۔ یہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں 

 ( ۴۲النجم۔)

مکر سے مراد، ان کے وہ غلط عقائد و اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھا  ٤۔۲۲

 ہے، شیطان نے گمراہیوں پر بھی حسین غالف چڑھا رکھے ہیں۔

ِ شَ وَ )جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا،  ٢۔۲۲ ُ فِْتنَتَٗه فَلَْن تَْملَِك لَٗه ِمَن ہللٰاٰ ًۘ ـــــيْ ـَمْن یُِّرِد ہللٰاٰ ۔ 5( اـۘ 

۔ جس کو ہللا گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو ہللا اس کے لئے کچھ اختیار نہیں رکھتا، (23:المائدہ

ِصِرْینَ ) اور فرمایا۔ ْن نٰٰ َ اَل یَْھِدْي َمْن یُِّضلُّ َوَما لَھُْم مِّ ۔ (17:۔ النحل38( اِْن تَْحِرْص َعٰلي ھُٰدىھُْم فَاِنَّ ہللٰاٰ

ہللا تعاٰلی اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ ( یاد رکھو)ش رکھتے ہو تو اگر تم ان کی ہدایت کی خواہ

 گمراہ کرتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ۔
 

اٍق    ِ ِمْن وَّ َن اّلٰله ِخَرِة َاَشقُّ ۚ َوَما لَهُْم ٰمِ نَْيا َولََعَذاُب اَْله وِة الُّ  11لَهُْم عََذاٌب ِِف الَْحيه

اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے ( ۱)میں عذاب ہے  ان کے لئے دنیا کی زندگی

 انہیں ہللا کے غضب سے بچانے واال کوئی بھی نہیں۔( ۴)
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ں کے اس سے مراد قتل اور اسیری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافرو ۱۔۲٤

 حصے آتی ہے۔

جوڑے سے فرمایا  جس طرح نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی لعنت مالمت کرنے والے ۴۔۲٤

صحیح مسلم دنیا کا عذاب، آخرت سے بہت ہلکا ہے ( ان عذاب الدنیا اھون من عذاب االخرة)'تھا 

اور آخرت کا عارضی اور فانی ہے ( جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو)عالوہ ازیں دنیا کا عذاب ' 

گنا  ٦٢گ کی نسبت عذاب دائمی ہے، اسے زوال و فنا نہیں، مذید برآں جہنم کی آگ، دنیا کی آ

تیز ہے، اور اس طرح دوسری چیزیں ہیں۔ اس لئے عذاب کے سخت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا 

 ہے۔
 

ُّهَا  ۭ  ِظل ٌ وَّ
ِٕ
ُر ۭ اُُُكُهَا َدإِۗى َِتَا اَْلَِْنه َِّّتْ ُوِعَد الُْمتَُّقْوَن  ۭ َّتْرِْي ِمْن ََتْ َّ َمثَُل الَْجنَِّة ال ْيَن ات ِ ِفرِيَْن النَّاُر    تِِْلَ ُعْقَب اَّلَّ ُعْقَب اْلكه  11َقْواڰ وَّ

اس جنت کی صفت، جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ 

اور ( ۱)رہی ہیں۔ اس کا میوہ ہمیشگی واال ہے اور اس کا سایہ بھی یہ ہے انجام پرہزگاروں کا 

 کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

کے انجام بد کے ساتھ اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرما دیا تاکہ جنت کے حصول اہل کفار  ۱۔۲٢

میں رغبت اور شوق پیدا ہو، اس مقام پر امام ابن کثیر نے جنت کی نعمتوں، لذتوں اور ان کی 

 تمل احادیث بیان فرمائی ہیں۔ جنہیں وہاں مالحظہ کر لیا جائے۔خصوصی کیفیات پر مش
 

تَيْ  ْيَن اه ِ ََّمآ ُاِمْرُت َواَّلَّ ُّْنِكُر بَْعَضٗه ۭ قُْل ِان َب يَْفَرُحْوَن ِبَمآ ُانْزَِل ِالَْيَك َوِمَن اَْلَْحَزاِب َمْن ي ُُم اْلِكته ِب  ِنه َ َوََلٓ ُاْْشَِك ِبٖه ۭ ِالَْيِه َاْدُعْوا َوِالَْيِه َماه  11َاْن َاْعُبَد اّلٰله

اور ( ۴)تارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں وہ تو جو کچھ آپ پر ا( ۱)جنہیں ہم نے کتاب دی 

آپ اعالن کر دیجئے کہ مجھے تو صرف ( ۲)دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں 

یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں ہللا کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی 

 کی طرف بال رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔

 سے مراد مسلمان ہیں اور مطلب ہے جو قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔اس  ۱۔۲٦

 یعنی قرآن کے صدق کے دالئل و شواہد دیکھ کر مذید خوش ہوتے ہیں۔ ۴۔۲٦

ن ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد اس سے مراد یہود و نصارٰی اور کفار و مشرکی ۲۔۲٦

خوش ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ تورات وانجیل ہے، ان میں سے جو مسلمان ہوئے، وہ 

 یہود و انصارٰی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔
 

ََّبْعَت َاْهَواَۗءُِهْ بَْعَدَما َجاَۗءَك ِمَن الِْعَْلِ   َما َِلَ  ِِٕن ات
ُه ُحْْكًا َعَرِبيًّا  ۭ َولَى ِِلَ َانَْزلْنه ََل َواٍق    َوَكذه ِلٍٰ وَّ ِ ِمْن وَّ    11 ِمَن اّلٰله

اگر آپ نے ان کی خواہشوں ( ۱)طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اسی 

سے ( کے عذابوں)تو ہللا ( ۲)کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے ( ۴)

 ۔(٤)آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے واال 

ی زبانوں میں نازل کیں، اسی طرح یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقام ۱۔۲۷

آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا، اس لئے کہ آپ کے مخاطب اولین اہل عرب ہیں، جو 

تو ان کی سمجھ سے صرف عربی زبان ہی جانتے ہیں۔ اگر قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا 

کو عربی میں اتار کر یہ عذر  باال ہوتا اور قبول ہدایت میں ان کے لئے عذر بن جاتا۔ ہم نے قرآن

 بھی دور کر دیا۔

اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر آخر  ۴۔۲۷

ئے قبلہ بنائے رکھنا اور ان کے الزماں انہیں اختیار کریں۔ مثالً بیت المقدس کو ہمیشہ کے ل

 معتقدات کی مخالفت نہ کرنا وغیرہ۔
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علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا گیا، جس میں اہل کتاب اس سے مراد  ۲۔۲۷

 کے معتقدات کی حقیقت بھی آپ پر واضح کر دی گئی۔

خاطر قرآن و  یہ دراصل امت کے اہل علم کو تنبیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی ٤۔۲۷

، اگر وہ ایسا حدیث کے واضح احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں

 کریں گے تو انہیں ہللا کے عذاب سے بچانے واال کوئی نہیں ہوگا ۔
 

ِِتَ  ْ ًَّة ۭ  َوَما ََكَن ِلَرُسْوٍل َاْن َّيَّ ُذٰرِي ْن قَْبِِلَ َوَجَعلْنَا لَهُْم َاْزَواًجا وَّ ِٰ َاَجٍل َولََقْد َاْرَسلْنَا ُرُسًَل ٰمِ ُُ ِ  ۭ ِل ْذِن اّلٰله يٍَة ِاَلَّ ِِبِ  11ِكَتاٌب    ِِبه

ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں واال 

( ۴)کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر ہللا کی اجازت کے لے آئے ( ۱)بنایا تھا 

 (۲)ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے 

ب بشر ہی تھے، جن کا اپنا خاندان اور یعنی آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے، س ۱۔۲۲

قبیلہ تھا اور بیوی بچے تھے وہ فرشتے تھے نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق بلکہ جنس 

یے ان سے مانوس ہونا اور بشر ہی میں سے تھے کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے ل

صد ہی فوت ہو جاتا اور اگر وہ ان کے قریب ہونا ناممکن تھا جس سے ان کو بھیجنے کا اصل مق

فرشتے بشری جامے میں آتے تو دنیا میں نہ ان کا خاندان اور قبیلہ ہوتا اور نہ ان کے بیوی 

بچے ہوتے جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء بحثییت جنس کے بشر ہی تھے بشری شکل میں 

بانیت کی تردید اور فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے مزکورہ آیت میں ازواجا سے رہ

ذریۃ سے خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ہوتی ہے کیونکہ ذریۃ جمع ہے کم از کم تین ہوں 

 گے 

بہ کیا جائے یعنی معجزات کا صدور، رسولوں کے اختیار میں نہیں کہ جب ان سے مطال ۴۔ ۲۲

ت و مشیت کے مطابق تو وہ صادر کر کے دکھا دیں بلکہ یہ ہللا کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکم

فیصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس طرح اور کب دکھایا 

 جائے۔

یعنی ہللا نے جس چیز کا وعدہ کیا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر یہ واقع ہو کر  ۲۔۲۲

ھا ہے، اس کا رہے گا اس لئے ہللا کا وعدہ خالف نہیں ہوتا۔ ہر وہ امر، جسے ہللا نے لکھ رک

ایک وقت مقرر ہے، یعنی معاملہ، کفار کے ارادے اور منشاء پر نہیں بلکہ صرف اور صرف 

 ہللا کی مشیت پر موقوف ہے۔
 

ُ َما يََشاُۗء َويُثِْبُت ښ َوِعْنَدٗهٓ ُامُّ اْلِكتهِب      11يَْمُحوا اّلٰله

 ۔(۱)پاس ہے  ہللا جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے

اس کے ایک معنی تو یہ ہیں وہ جس حکم کو چاہے منسوخ کردے اور جسے چاہے باقی  ۱۔۲٢

رکھے۔ دوسرے معنی یہ ہیں اس نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے، اس میں محو و اثبات کرتا رہتا 

کے پاس لوح محفوط ہے۔ اس کی تائید بعض احادیث و آثار سے ہوتی ہے۔ مثالً ایک  ہے، اس

آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے ' میں آتا ہے کہ حدیث 

( ۴۷۷ص۔ ٢مسند احمد جلد۔)تقدیر بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے 

ُسَعَداَء َواِنَّ ُکْنَت  اللَّھُمَّ اِْن ُکْنَت َکتَْبتَّنَا ٰاْشقِیَاَء فَاْمُحنَا َواَْکتُْبنَا)ول ہے بعض صحابہ سے یہ دعا منق

حضرت عمر رضی ہللا عنہ ( َکتَْبتَنَا ُسَعَداَء فَائُبِْستُنَا فَاِنََّک تَْمُحْو َما تََشآُء َو تُْثْبُت َو ِعْنَدَک اُ مُّ اْلِکتَابِ 

اللھم ان کنت کتبت علی شقوة او 'ـسے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے 

نک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب فاجعلہ سعادة ومغفرة۔ ابن کثیر۔ اے ہللا ذنبا فامحہ فا

اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لئے کہ تو جو چاہے مٹائے 
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رکھے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور اور جو چاہے باقی 

اس مفہم پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے ( کثیرابن )مغفرت سے بدل دے 

جف القلم بما ہو کائن۔ صحیح بخاری۔ جو کچھ ہونے واال ہے قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے 

 اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ محو واثبات بھی منجملہ قضاء وتقدیر ہی کے ہے۔ فتح القدیر۔
 

ا نُرِيَنََّك بَعْ  َُ َوعَلَْينَا الِْحَساُب    َوِاْن مَّ ََّما عَلَْيَك الَْبله ْي نَِعُدُِهْ َاْو نََتَوفَّيَنََّك فَِان ِ  11َض اَّلَّ

ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کرلیں تو آپ 

 پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے۔ حساب تو ہمارے ہی ذمہ ہی ہے۔
 

ٖه ۭ َوُهَو َْسِيُْع َاَولَْم يَ  ُُكُ ََل ُمَعقَِٰب ِلُحْْكِ ُ َُيْ ِِت اَْلَْرَض نَْنُقُصهَا ِمْن َاْطَراِفهَا  َۭواّلٰله  10الِْحَساِب     َرْوا َاَنَّ ََنْ

ہللا حکم ( ۱)کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آرہے ہیں 

 وہ جلد حساب لینے واال ہے۔( ۴)ے ڈالنے واال نہیں کرتا ہے کوئی اس کے احکام پیچھ

یعنی عرب کی سرزمین مشرکین پر بتدریج تنگ ہو رہی ہے اور اسالم کو غلبہ عروج  ۱۔٤۱

 حاصل ہو رہا ہے۔

 یعنی کوئی ہللا کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا۔ ۴۔٤۱
 

ِ الَْمْكُر ََجِ  ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَِلِٰله ِ اِر   َوقَْد َمَكَر اَّلَّ ُر ِلَمْن ُعْقَب الَّ َيْعََلُ اْلُكفٰه  11ْيًعا  ۭ يَْعََلُ َما تَْكِسُب ُكُّ نَْفٍس ۭ َوس َ

ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں ہللا ہی کی 

علوم ہو کافروں کو ابھی م( ۴)جو شخص جو کچھ کر رہا ہے ہللا کے علم میں ہے ( ۱)ہیں، 

 جہان کی جزا کس کے لئے ہے؟( اس)جائے گا 

یعنی مشرکین مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں مکر کرتے رہے ہیں،  ۱۔٤۴

ئی تدبیر اور حیلہ کارگر نہیں ہوا، اسی طرح آئندہ لیکن ہللا کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کو

 ٹھر سکے گا۔ بھی ان کا کوئی مکر ہللا کی مشیت کے سامنے نہیں

وہ اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نیک کو اس کی نیکی کی جزا دیتا ہے اور بد کو  ۴۔٤۴

 اس کی بد کی سزا دیتا ہے۔
 

ا  بَيِْنْ َوبَيْنَُُكْ   َوَمْن ِعْنَدٗه  ِ َشهِْيدًۢ ى ِِبّلٰله ْيَن َكَفُرْوا لَْسَت ُمْرَسًَل  ۭ قُْل َكفه ِ ِب    ِعَْلُ الْ َويَُقْوُل اَّلَّ    11ِكته

یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ ہللا کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں ہللا گواہی 

 ۔(۴)اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے ( ۱)دینے واال کافی ہے 

تا ہے کہ میں اس کا سچا رسول اور اس کے پیغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے پس وہ جان ۱۔٤۲

 ہو۔

تاب سے مراد جنس کتاب ہے اور مراد تورات اور انجیل کا علم ہے۔ یعنی اہل کتاب میں ک ۴۔٤۲

سے وہ لوگ جو مسلمان ہوگئے ہیں، جیسے عبد ہللا بن اسالم، سلمان فارسی اور تمیم داری 

ہم یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ہللا کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم وغیرہم رضی ہللا عن

اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے، ہللا تعاٰلی نے ان کی  معامالت میں

رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں، ان سے تم پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد 

قرآن ہے اور حاملین علم کتاب، مسلمان ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ لی ہے۔ 

محفوظ کا علم ہے یعنی ہللا تبارک و تعالٰی، مگر پہال مفہوم زیادہ درست یعنی جس کے پاس لوح 

 ہے۔
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 سورة ابراہیم
 (٢۴۔ تعداد آیات  ۱٤سورة ابراہیم ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
 ۗ اِط اال ْذِن َرِبٰھِْم ِاله ِِصَ ِت ِاَل النُّْوِر  ڏ ِِبِ لُمه ِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ ْٰ ُه ِالَْيَك ِلُت ٌب َانَْزلْنه    Ǻلَْعزِيِْز الَْحِمْيِد     ره  ۣ ِكته

یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی 

 سے زبردست اور تعریفوں والے ہللا کی طرف۔( ۴)وردگار کے حکم ان کے پر( ۱)طرف الئیں 

ُل َعٰلي َعْبِدٖہٓ ٰاٰیتٍ )'جس طرح دوسرے مقام پر بھی ہللا نے فرمایا  ۱۔۱ بَیِّٰنٍت  ۘ  ھَُو الَِّذْي یُنَزِّ

َن الظُّلُٰمِت اِلَى النُّْورِ  نے بندے پر سورہ الحدید۔ وہی ذات ہے جو اپ( 8:۔ الحدید57( لِّیُْخِرَجُكْم مِّ

ُ )'واضح آیات نازل فرماتی ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف الئے  ہللَاٰٰ

َن الظُّلُٰمِت اِلَى النُّْورِ ۘ  َولِيُّ الَِّذْیَن ٰاَمنُْوا   ۔ ہللا ایمان داروں کا دوست ہے، (457:۔ البقرة4( یُْخِرُجھُْم مِّ

 طرف التا ہے۔ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی

یعنی پیغمبر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا  ۴۔۱

ہے تو یہ صرف ہللا کے حکم اور مشیت سے ہوتا ہے کیونکہ اصل ہادی وہی ہے۔ اس کی مشیت 

انے کے لئے تیار و پیغمبر کتنا بھی واعظ و نصیحت کر لے، لوگ ہدایت کا راستہ اپناگر نہ ہو، ت

نہیں ہوتے، جس کی متعدد مثالیں انبیائے سابقین میں موجود ہیں اور خود نبی صلی ہللا علیہ 

 وسلم باوجود شدید خواہش کے اپنے مہربان چچا ابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے۔
 

ِفِر  ِت َوَماِِف اَْلَْرِض ۭ َوَويٌْل ِلْٰلكه وه مه ْي ََلٗ َماِِف السَّ ِ ِ اَّلَّ   Ąْيَن ِمْن عََذاٍب َشِديِْدَۨ     اّلٰله

اس ہللا کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور کافروں کے لئے تو سخت عذاب کی 

 خرابی ہے۔
 

ِ َويَْبُغْونَھَا ِعَوجً  ْوَن َعْن َسِبْيِل اّلٰله ِخَرِة َويَُصدُّ نَْيا عََٰل اَْله وَة الُّ تَِحبُّْوَن الَْحيه ْيَن يَس ْ ِ َك ِِفْ َضلهلٍۢ بَِعْيٍد    ا  ۭ اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ  Ǽُاوله

جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور ہللا کی راہ سے روکتے ہیں 

 ۔(۴)یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں ( ۱)اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں 

ں لوگوں کو بدظن کرنے کے لئے مین اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسالم کی تعلیمات می ۱۔۲

میکھ نکالتے اور انہیں مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض و 

 خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔

ے کہ ان میں مزکورہ متعدد خرابیاں جمع ہوگئی ہیں۔ مثالً آخرت کے مقابلے میں دنیا اس لئ ۴۔۲

 نا، ہللا کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اسالم میں کجی تالش کرنا۔کو ترجیح دی
 

ََّشاُۗء َوَُّيِْدْي  ُ َمْن ي َ لَهُْم ۭ فَُيِضلُّ اّلٰله ُسْوٍل ِاَلَّ ِبِلَساِن قَْوِمٖه ِلُيَبْٰيِ ََّشاُۗء  ۭ َوُهَو الَْعزِيُْز الَْحِكْْيُ    َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن رَّ  Ćَمْن ي

ر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان ہم نے ہر ہ

اب ہللا جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور ( ۱)کر دے 

 ۔(۴)حکمت واال ہے 
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یں دنیا پر یہ احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لئے کتابیں نازل ک پھر جب ہللا تعاٰلی نے اہل ۱۔٤

اور رسول بھیجے، تو اس احسان کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان میں 

 بھیجا تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دقت نہ ہو۔

 لیکن اس بیان و تشریح کے باوجود ہدایت اسے ملے گی جسے ہللا چاہے گا۔ ۴۔٤
 

يهِتنَآَاْن اَ  ِٰ َص َولََقْد َاْرَسلْنَا ُمْوٰسه ِِبه ُُ ٰ ِِلَ ََلٰيهٍت ِل ِ  ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ٰهمِى اّلٰله ي ْرُِهْ  ڏ ِِبَ ِت ِاَٰل النُّْوِر َوَذكِٰ لُمه  Ĉبَّاٍر َشُكْوٍر   ْخرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّ

ہم نے موسٰی کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے ( یاد رکھو جب کہ)

بیشک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر ( ۴)انہیں ہللا کے احسانات یاد دال  اور( ۱)روشنی میں نکال 

 ۔(۲)شکر کرنے والے کے لئے 

یعنی جس طرح اے محمد صلی ہللا علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور  ۱۔٢

نی قوم کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کتاب نازل کی تاکہ آپ اپ

کی طرف الئیں۔ اسی طرح ہم نے موسٰی علیہ السالم کو معجزات و دالئل دے کر ان کی قوم کی 

طرف بھیجا۔ تاکہ وہ انہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کریں۔ آیات 

سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسٰی علیہ السالم کو عطا کئے گئے تھے، یا وہ نو معجزات ہیں 

 ر سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔جن کا ذک

ِ سے مراد ہللا کے وہ احسنات ہیں جو بنی اسرائیل پر کئے گئے جن کی تفصیل پہلے  ۴۔٢ اَ یَّاَم ہللٰاٰ

ان کو یاد دال جن سے  کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ یا ایام وقائع کے معنی میں ہے، یعنی وہ واقعات

کے خصوصی انعامات ہوئے۔ جن میں سے بعض کا  وہ گزر چکے ہیں جن میں ان پر ہللا تعاٰلی

 تذکرہ یہاں بھی آرہا ہے۔

صبر اور شکر یہ دو بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کا مدار ان پر ہے، اس لئے یہاں صرف ان  ۲۔٢

۔ صبار، بہت صبر کرنے واال، شکور، دو کا تذکرہ کیا گیا ہے دونوں مبالغے کے صیغے ہیں

و شکر پر مقدم کیا ہے اس لئے کہ شکر، صبر کا نتیجہ ہے۔ بہت شکر کرنے واال اور صبر ک

مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ ہللا ' حدیث میں ہے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

تعاٰلی اس کے لئے جس امر کا بھی فیصلہ کرے، وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اگر اسے 

اس کے حق میں بہتر ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی 

صحیح )'خوشی پہنچے، وہ اس پر ہللا کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے 

 (مسلم
 

ِل ِفْرَعْوَن يَُسْوُمْونَُُكْ  ْن اه ىُُكْ ٰمِ ِ عَلَْيُُكْ ِاْذ َاَْنه ِلُُكْ بَََلٌۗء  ُسوْۗ َوِاْذ قَاَل ُمْوٰسه ِلَقْوِمِه اْذُكُرْوا ِنْعَمَة اّلٰله َتْحُيْوَن ِنَساَۗءُُكْ  ۭ َوِِفْ ذه ْوَن َابْنَاَۗءُُكْ َويَس ْ ُ َء الَْعَذاِب َويَُذِٰبِ

ُُِٰكْ َعِظْْيٌ      ب ْن رَّ    Čِمٰ

جس وقت موسٰی نے اپنی قوم سے کہا کہ ہللا کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کئے 

دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے  ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات

لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی 

 (۱)طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی 

یعنی جس طرح یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اسی طرح اس سے نجات ہللا کا بہت بڑا  ۱۔٦

 مترجمین نے باََلَء کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کیا ہے۔ احسان تھا، اسی لئے بعض
 

ْن َكَفْرُُتْ ِانَّ عََذاِِبْ لََشِديٌْد    
ِٕ
ْن َشَكْرُُتْ ََلَِزيَْدنَُُّكْ َولَى

ِٕ
َن َربُُُّكْ لَى ذَّ  Ċَوِاْذ ًَتَ

بیشک  کر دیا کہ اگر تم شکرگزاری کرو گے تو( ۱)اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ 

 (۲)دونگا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے ( ۴)میں تمہیں زیادہ 
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اس نے تمہیں اپنے وعدے سے تمہیں آگاہ اور خبردار کر دیا ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے  ۱۔۷

ہو یعنی جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جالل اور کبریائی کی قسم  کہ یہ قسم کے معنی میں

 ( ابن کثیر)کھا کر کہا 

 عامات سے نوازوں گا،نعمت پر شکر کرنے پر مذید ان ۴۔۷

ہللا کو ناپسند ہے، جس پر اس نے سخت ( ناشکری)اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفران نعمت  ۲۔۷

عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے، اس لئے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورتوں 

 (صحیح مسلم)دوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی کی اکثریت اپنے خاون
 

ْيٌد     َ لََغِن  َْحِ ْيًعا    فَِانَّ اّلٰله ا َانَُْتْ َوَمْن ِِف اَْلَْرِض ََجِ ٓ ِاْن تَْكُفُرْوٓ  Ďَوقَاَل ُمْوٰسه

شکری نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان ہللا کی نا( علیہ السالم)موٰسی 

 واال ہے۔( ۱)کریں تو بھی ہللا بےنیاز اور تعریفوں 

مطلب یہ ہے کہ انسان ہللا کی شکر گزاری کرے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ ناشکری  ۱۔۲

جہان ناشکرگزار ہو جائے تو  کرے گا تو ہللا کا اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ تو بےنیاز ہے سارا

لو ان !ی میں آتا ہے ہللا تعاٰلی فرماتا ہے۔ یا عبادی اس کا کیا بگڑے گا جس طرح حدیث قدس

اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم مازاد ذلک فی ملکی شیئا، یا 

لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقٓص ذلک ! عبادی

وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی ٓصعید واحد فسالونی فاعطیت فی ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم 

کل انسان مسالتہ مانقٓص ذلک من ملکی شیئا اال کما ینقض المخیط اذا ادخل فی البحر۔ اے میرے 

اگر تمہارے اٰول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن، اس ایک آدمی کے دل کی ! بندو

یعنی کوئی بھی نافرمان نہ )دہ متقی اور پرہزگار ہو، طرح ہوجائیں، جو تم میں سب سے زیا

اگر تمہارے ! تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا اے میرے بندو( رہے

اول و آخر اور تمام انسان اور جن ایک آدمی کے دل کی طرح ہوجائیں، جو تم میں سب سے بڑا 

ور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے نافرمان اور فاجر ہو تو اس سے میری حکومت ا

اگر تمہارے اول اور آخر اور انسان و جن، سب ایک میدان میں جمع ہوجائیں اور ! میرے بندو

مجھ سے سوال کریں، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے 

کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے  میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی

 ۔'فَُسْبَحانَہُ َو تََعالَی اْلَغنِیُّ اْلحِمْیُد ' سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے 
 

ْيَن ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ ړ ََل  ِ ثَُمْوَد  ټ َواَّلَّ عَاٍد وَّ ْيَن ِمْن قَْبِلُُكْ قَْوِم نُْوٍِ وَّ ِ ِتُُكْ نََبُؤا اَّلَّ ٓ َافَْواِههِْم َوقَالُْوٓا  يَْعلَُمهُْم ِاَلَّ َالَْم ََّيْ ْوٓا َايِْدَُّيُْم ِِفْ نهِت فََردُّ ُ  ۭ َجاَۗءَْتُْم ُرُسلُهُْم ِِبلَْبيِٰ  اّلٰله

ا تَْدُعْونَنَآ ِالَْيِه ُمرِيٍْب      مَّ  Ḍِاَنَّ َكَفْرََن ِبَمآ ُاْرِسلَُْتْ ِبٖه َوِاَنَّ لَِفْي َشٰكٍ ِمٰ

کی خبریں نہیں آئیں؟ یعنی قوم نوح کی اور عاد و ثمود کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں 

کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے ہللا تعاٰلی کے اور کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان 

اور صاف کہہ ( ۱)کے رسول معجزے الئے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے 

ے ہم اس کے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہ

 ہے۔( ۴)بال رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ 

مفسرین نے اس کے مختلف معانی بیان کئے ہیں مثالً انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں  ۱۔٢

۔ ۴مارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں، رکھ لئے اور کہا ہ

انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے مونہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو 

۔ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے مونہوں ۲پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو،

رکھ لیے جس طرح کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے کے  پر استہزاًء اور تعجب کے طور پر
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۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے رسولوں کے مونہوں پر رکھ کر کہا خاموش ٤لیے ایسا کرتا ہے۔ 

۔ بطور غیظ وغضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لے لیے جس طرح منافقین کی بابت ٢رہو،۔

ل عمران۔ وہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ دوسرے مقام پر آتا ہے عضوا علیکم االنامل من الغیظ۔ ا

 وکانی اور امام طبری نے اسی آخری معنی کو ترجیح دی ہے۔ وغضب سے کاٹتے ہیں۔ امام ش

  ہے۔مریب یعنی ایسا شک، کہ جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب میں مبتال ۴۔٢
 

ْن ُذنُْوِبُُكْ وَ  ِت َواَْلَْرِض ۭ يَْدُعْوُُكْ ِلَيْغِفَر لَُُكْ ٰمِ وه مه ِ َشك  فَاِطِر السَّ ثْلُنَا  ۭ تُرِيُْدْوَن َاْن يَُؤخِٰ قَالَْت ُرُسلُهُْم َاِِف اّلٰله ى ۭ قَالُْوٓا ِاْن َانَُْتْ ِاَلَّ بََّشٌ ٰمِ َسمًّ  َاَجٍل مُّ
ٓ َرُُكْ ِاٰله

ِبْْيٍ       ٍن مُّ َِبُۗؤََن فَْاتُْوََن ِبُسلْطه ْوََن َُعَّا ََكَن يَْعُبُد اه  01تَُصدُّ

ہے جو آسمانوں اور ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعاٰلی کے بارے میں تمہیں شک 

( ۱)زمین کا بنانے واال ہے وہ تمہیں اس لئے بال رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے 

اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے، انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو 

باپ کرتے تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے ( ۴)

 ۔(٤)اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو ( ۲)رہے ہیں 

یعنی تمہیں ہللا کے بارے میں شک ہے، جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ عالوہ ازیں وہ  ۱۔۱۰

ے کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اس ایمان و توحید کی دعوت بھی صرف اس لئے دے رہا ہ

و سماء کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور اس کی دعوت سے کے باوجود تم اس خالق ارض 

 تمہیں انکار ہے؟ 

یہ وہی اشکال ہے جو کافروں کو پیش آتا رہا کہ انسان ہو کر کس طرح کوئی وحی اٰلہی  ۴۔ ۱۰

 اور نبوت و رسالت کا مستحق ہو سکتا ہے؟

ن کی عبادت ہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں جی ۲۔۱۰

ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں؟ جب کہ تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا کر ہللا 

 واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔

زہ ہے دالئل و معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اس سے مراد ایسی دلیل یا معج ٤۔۱۰

حضور صلی ہللا علیہ  جس سے دیکھنے کے وہ آرزومند ہوتے تھے جیسے مشرکین مکہ نے

 وسلم سے مختلف قسم کے معجزات طلب کئے تھے، جس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔
 

ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدهٖ  َ يَُمنُّ عَٰله َمْن ي ثْلُُُكْ َولهِكنَّ اّلٰله ُن ِاَلَّ بََّشٌ ٰمِ ْ ِ   ۭ َوَما ََكَن لَنَآ َاْن َنَّْ قَالَْت لَهُْم ُرُسلُهُْم ِاْن َنَّ ِ فَلَْيَتَوكَّ ِ ۭ َوعََٰل اّلٰله ْذِن اّلٰله ٍن ِاَلَّ ِِبِ ِتَيُُكْ ِبُسلْطه

  00الُْمْؤِمنُْوَن     

ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں لیکن ہللا تعاٰلی 

ے بغیر ہماری مجال ہللا کے حکم ک( ۱)اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے 

اور ایمانداروں کو صرف ہللا تعاٰلی ہی پر بھروسہ ( ۴)نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں ال دکھائیں 

 رکھنا چاہیئے۔

ن تمہارا یہ رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب دیا کہ یقینا ہم تمہارے جیسے بشر ہیں۔ لیک ۱۔۱۱

ٰلی انسانوں کی ہدایت کے لئے انسانوں میں سمجھنا غلط ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ ہللا تعا

سے ہی بعض انسانوں کو وحی و رسالت کے لئے چن لیتا ہے اور تم سب میں سے یہ احسان ہللا 

 نے ہم پر فرمایا ہے۔

دیا کہ معجزے کا  ان کے حسب منشاء معجزے کے سلسلے میں رسولوں نے جواب ۴۔۱۱

 اختیار میں ہے۔صدور ہمارے اختیار میں نہیں، یہ صرف ہللا کے 

یہاں مومنیں سے مراد اوال خود انبیاء ہیں یعنی ہمیں سارا بھروسہ ہللا پر ہی رکھنا چاہیے  ۲۔۱۱

 جیسا کہ آگے فرمایا آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہللا پر بھروسہ نہ رکھیں۔
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ُبلَنَا  ۭ َولَنَْصَِبَ  ىنَا س ُ ِ َوقَْد َهده َ عََٰل اّلٰله ُْوَن    َوَما لَنَآ َاَلَّ نََتَوكَّ ِ الُْمَتَوُٰكِ ِ فَلَْيَتَوكَّ َذيُْتُمْوََن  ۭ َوعََٰل اّلٰله    01نَّ عَٰله َمآ اه

آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہللا تعاٰلی پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی 

لوں کو یہی الئق ہیں۔ وہللا جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے توکل کرنے وا

 ۔(۱)ہے ہللا ہی پر توکل کریں 

ں اور سفاہتوں سے بچانے واال ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہی کفار کی شرارتو ۱۔۱۴

کہ ہم سے معجزات طلب نہ کریں، ہللا پر توکل کریں، اس کی مشیت ہوگی تو معجزہ ظاہر فرما 

 دے گا ورنہ نہیں۔
 

ْيَن َكَفُرْوا  ِ ُْم لَُِنْلِ َوقَاَل اَّلَّ ْم َرّبُّ ٓ ِالَْْيِ َِّتنَا  ۭ فََاْوْحه ْن َاْرِضنَآ َاْو لََتُعْوُدنَّ ِِفْ ِمل رَِجنَُُّكْ ٰمِ ْٰ ِلِمْْيَ   ِلُرُسِلهِْم لَُن    01َكنَّ الٰظه

کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب 

وردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت میں لوٹ آؤ، تو ان کے پر

 (۱)کر دیں گے 

َولَقَْد َسبَقَْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا اْلُمْرَسلِْیَن  )'جیسے اور بھی کئی مقامات پر ہللا تعاٰلی نے فرمایا  ۱۔۱۲

۔ 17۔ ( ۱۷۲ُم اْلٰغلِبُْوَن  َواِنَّ ُجْنَدنَا لَھُ  ۘ  ۱۷۴اِنَّھُْم لَھُُم اْلَمْنُصْوُرْوَن   ښ۱۷۱

ہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے ان بندوں کے حق میں جو رسول ہیں کہ بیشک وہ ۔ پ(373:الصافات

ُ اَلَْغلِبَنَّ اَنَا َوُرُسلِْي )'فتح مند اور کامیاب ہونگے اور ہمارا لشکر بھی غالب ہوگا  ۔ 54۔ (َكتََب ہللٰاٰ

 لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہونگے۔۔ اور ہللا نے یہ بات (43:المجادلہ
 

ِِلَ ِلَمْن َخاَف َمَقاِمْي َوَخاَف َوِعْيِد      01َولَنُْسِكنَنَُُّكُ اَْلَْرَض ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ ۭ ذه

یہ ہے ان کے لئے جو میرے ( ۱)اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے 

 (۴)ور میرے سزا دینے کے وعدہ سے خوف زدہ رہیں۔ سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں ا

ولقد کتبنا فی الزبور من بعد )یہ مضمون بھی ہللا نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے مثالً،  ۱۔۱٤

ا زبور میں، نصیحت کے پیچھے ۔ االنبیا۔ ہم نے لکھ دی(الذکر ان االرض یرثھا عبادی الٓصلحون

چنانچہ اس کے مطابق ہللا تعاٰلی نے نبی ' یک بندے کہ آخر زمین کے وارث ہوں گے میرے ن

کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ کو با دل نخواستہ مکے سے نکلنا پڑا لیکن چند 

سالوں بعد ہی آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے اور آپ کو نکلنے پر مجبور کرنے والے ظالم 

ے منتظر تھے لیکن آپ نے خلق عظیم کا مشرکین سر جھکائے، کھڑے آپ کے اشارہ ابرو ک

کہہ کر سب کو معاف فرما دیا۔ٓصلوات ہللا ( 84:۔یوسف34( اَل تَْثِرْیَب َعلَْیُكمُ )مظاہرہ کرتے ہوئے 

 وسالمہ علیہ 

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِّٖه َونَھَى النَّْفَس َعِن اْلھَٰوى )جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ۔ ۴۔۱٤  ۘ  20َواَمَّ

۔ النازعات۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا (20:۔ النازعات78( ۘ  23نَّ اْلَجنَّةَ ِھَي اْلَماْٰوى  فَاِ 

ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھا یقینا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ 

۔ الرحمن۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے (ولمن خاف مقام ربہ جنتن)۔

 جنتیں ہیں۔لیے دو 
 

َتْفتَُحْوا َوَخاَب ُكُّ َجبَّاٍر َعِنْيٍد       01َواس ْ

 اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہوگئے۔( ۱)اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا 

اس کا فاعل ظالم مشرک بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے باآلخر ہللا سے فیصلہ طلب کیا۔  ۱۔۱٢

ہم کو اپنے عذاب کے ذریعے سے ہالک کر دے جیسے یعنی اگر یہ رسول سچے ہیں تو یا ہللا 
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َن السََّما) مشرکین مکہ نے کہا  ھُمَّ اِْن َكاَن ٰھَذا ھَُو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَاَْمِطْر َعلَْینَا ِحَجاَرةً مِّ
ِء اَِو ۘ  اللٰٰ

اگر یہ قرآن آپ کی  !اور جب کہ ان لوگوں نے کہا، اے ہللا' ( 14:۔ االنفال4( اْئتِنَا بَِعَذاٍب اَلِْیٍم 

طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے 

۔ جس طرح جنگ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ نے اس قسم کی آرزو کی تھی جس کا ذکر ہللا '

نصرت کی میں کیا ہے یا اس کا فاعل رسول ہوں کہ انہوں نے ہللا سے فتح و ( ۱٢انفال۔ )نے 

 دعائیں کیں، جنہیں ہللا نے قبول کیا۔
 

اٍۗء َصِديٍْد     ى ِمْن مَّ ُ َويُْسقه ٖه ََجََّنَّ
ِٕ
َراۗى ْن وَّ    01ِمٰ

 (۱)اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں پیپ کا پانی پالیا جائے گا۔ 

جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا۔ بعض َصِدْید، پیپ اور خون  ۱۔۱٦

اور بعض احادیث میں ہے یہ صدید اتنا ( جہنمیوں کے جسم سے نچوڑا ہوا)میں اسے احادیث 

گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر 

گر پڑے گی اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں پاخانے کے راستے باہر نکل 

 پڑیں گی۔
 

ََّتَجرَّ  ٖه عََذاٌب ي
ِٕ
َراۗى ٍت  ۭ َوِمْن وَّ َما ُهَو ِبَميِٰ ِتْيِه الَْمْوُت ِمْن ُكِٰ َمََكٍن وَّ ْيُغٗه َوََّيْ  01غَِلْيظٌ    عُٗه َوََل يَََكُد يُس ِ

جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پئے گا۔ پھر بھی وہ اپنے گلے سے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر 

اور پھر اس کے پیچھے بھی سخت ( ۱)نے واال نہیں جگہ موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مر

 عذاب ہے۔

اقسام کے عذاب چکھ چکھ کر وہ موت کی آرزو کرے گا۔ لیکن، موت وہاں یعنی انواع و  ۱۔۱۷

 کہاں؟ وہاں تو اسی طرح دائمی عذاب ہوگا ۔
 

ْت ِبهِ  الُهُْم َكَرَماِدَۨ اْشـتَدَّ ْم َاُْعَ ِ ْيَن َكَفُرْوا ِبَرّٰبِ ِ لهُل الَْبِعْيُد      َمثَُل اَّلَّ ِِلَ ُهَو الضَّ ٍء  ۭ ذه ُبْوا عَٰله ََشْ ا َكس َ  01الٰرِيُْح ِِفْ يَْوٍم عَاِصٍف ۭ ََل يَْقِدُرْوَن ِممَّ

ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل راکھ کے ہیں 

و بھی انہوں نے کیا اس میں کسی چیز ج( ۱)جس پر تیز ہوا آندھی چلے اور اڑا کر لے جائے 

 پر قادر نہ ہونگے، یہی ان کی گمراہی ہے

قیامت والے دن کافروں کے عملوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب  ۱۔۱۲

 انہیں نہیں ملے گا۔
 

ََّشْا يُ  ِت َواَْلَْرَض ِِبلَْحٰقِ ۭ ِاْن ي وه مه َ َخلََق السَّ ِت ِِبَلٍْق َجِديٍْد    َالَْم تََر َانَّ اّلٰله    01ْذِهْبُُكْ َوََّيْ

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہللا تعاٰلی نے آسمانوں اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ 

 اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق الئے۔
 

ِ ِبَعزِْيٍز    ِِلَ عََٰل اّلٰله َما ذه  11وَّ

 ۔(۱)چھ بھی مشکل نہیں ہللا پر یہ کام ک

یعنی اگر تم نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو ہللا تعاٰلی اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں ہالک کر  ۱۔۴۰

 ر دے۔کے، تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا ک
 

ا ِاَنَّ ُكنَّا لَُُكْ تَبَ  ْوٓ ْيَن اْسـَتْكََبُ ِ ُۗؤا ِلَّلَّ َعفه ْيًعا فََقاَل الضُّ ِ ََجِ ُُكْ  ۭ سَ َوبََرُزْوا ّلِلٰه ُ لَهََديْنه ىنَا اّلٰله ٍء ۭ قَالُْوا لَْو َهده ِ ِمْن ََشْ ْغُنْوَن َعنَّا ِمْن عََذاِب اّلٰله َواٌۗء عَلَْينَآ ًعا فَهَْل َانَُْتْ مُّ

ِحْي ٍُّ     ََن َما لَنَا ِمْن مَّ   10َاَجزِْعنَآ َاْم َصََبْ
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مزور لوگ بڑائی والوں سے اس وقت ک( ۱)سب کے سب ہللا کے سامنے ربرو کھڑے ہونگے 

کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم ہللا کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے 

دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر ہللا ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری 

رابر ہیں ہمارے لئے رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر بےقراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی ب

 (۴)کوئی چھٹکارا نہیں۔ 

 یعنی سب میدان محشر میں ہللا کے ربرو ہوں گے، کوئی کہیں چھپ نہ سکے گا۔ ۱۔۴۱

ہ وہ ہللا بعض کہتے ہیں کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لئے ملی ک ۴۔۴۱

ں آہو زاری کریں چنانچہ وہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے تھے، آؤ ہم بھی ہللا کی بارگاہ می

روئیں گے اور خوب آہو زاری کریں گے۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر کہیں گے کہ 

جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی، چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں، وہ صبر کا 

ت کہیں گے ہم بھرپور مظاہرہ کریں گے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پس اس وق

صبر کریں یا بےصبری، اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ان کی باہمی گفتگو جہنم کے 

َواِْذ )اندر ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کو اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے مثالً سورہ مومن 

َعٰف ۘ  َحاـیَتَ  ْوَن فِي النَّاِر فَیَقُْوُل الضُّ ْغنُْوَن َعنَّا نَِصْیبًا ُؤا لِلَِّذْیَن اْستَْكبَرُ ۘ  جُّ ا اِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبًَعا فَھَْل اَْنتُْم مُّ ْوٓ

َن النَّاِر     ا اِنَّا ُكلٌّ فِْیھَآ 27مِّ َ قَْد َحَكَم بَْیَن اْلِعبَاِد    ۘ   قَاَل الَِّذْیَن اْستَْكبَُرْوٓ ۔ 20(  24اِنَّ ہللٰاٰ

ْنِس فِي النَّاِر  قَاَل اْدُخلُوْ )سورہ اعراف ( 27-24:المومن َن اْلِجنِّ َوااْلِ ا فِْيٓ اَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُِكْم مِّ

ةٌ لََّعنَْت اُْختَھَا ۘ   ى اَِذا ادَّاَرُكْوا فِْیھَا َجِمْیًعا   ۘ  ُكلََّما َدَخلَْت اُمَّ ِء ۘ  قَالَْت اُْخٰرىھُْم اِلُْوٰلىھُْم َربَّنَا ٰھُٓؤاَل  ۘ  َحتٰٰ

َن النَّاِر اََضلُّْونَا فَٰاتِھِ  ٰلِكْن الَّ تَْعلَُمْوَن  ڛْم َعَذابًا ِضْعفًا مِّ  َوقَالَْت اُْوٰلىھُْم اِلُْخٰرىھُْم 14قَاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف وَّ

یَْوَم ( ) 14-18:۔ االعراف7( ۘ  18فََما َكاَن لَُكْم َعلَْینَا ِمْن فَْضٍل فَُذْوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُكْنتُْم تَْكِسبُْوَن  

ُسْواَل  تُقَلَّ  َ َواَطَْعنَا الرَّ  َوقَالُْوا َربَّنَآ اِنَّآ اَطَْعنَا َساَدتَنَا 88ُب ُوُجْوھُھُْم فِي النَّاِر یَقُْولُْوَن ٰیلَْیتَنَآ اَطَْعنَا ہللٰاٰ

اس کے عالوہ آپس میں جھگڑیں گے ( 88-87:۔ االحزاب11(  87َءنَا فَاََضلُّْونَا السَّبِْیاَل ۘ  َوُكبََرا

ی اور ایک دوسرے پر گمراہ کرنے کا الزام دھریں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جھگڑا بھ

َوقَاَل الَِّذْیَن َكفَُرْوا لَْن نُّْؤِمَن )میدان محشر میں ہوگا۔ اس کی مذید تفصیل ہللا تعاٰلی نے سورہ سبا 

لُِمْوَن َمْوقُْوفُْوَن ِعْنَد َربِِّھْم َولَْو تَرٰٓ  ۘ  بِٰھَذا اْلقُْرٰاِن َواَل بِالَِّذْي بَْیَن یََدْیِه  ُع بَْعُضھُْم اِٰلى ــیَْرجِ  ښى اِِذ الظٰٰ

 قَاَل الَِّذْیَن 13ْؤِمنِْیَن  تَْكبَُرْوا لَْواَلٓ اَْنتُْم لَُكنَّا مُ ـیَقُْوُل الَِّذْیَن اْستُْضِعفُْوا لِلَِّذْیَن اسْ  ۘ  اْلقَْوَل  ۘ  بَْعضِ 

ا اَنَْحُن َصَدْدٰنُكْم َعِن اْلھُٰدى بَْعَد اِْذ َجااْستَْكبَُرْوا لِلَِّذْیَن  ْجِرِمْیَن  ۘ  اْستُْضِعفُْوٓ  َوقَاَل 14َءُكْم بَْل ُكْنتُْم مُّ

ِ َونَ ــھَاِر اِْذ تَاُْمُرْونَ تَْكبَُرْوا بَْل َمْكُر الَّْیِل َوالنَّ ـالَِّذْیَن اْستُْضِعفُْوا لِلَِّذْیَن اسْ   ۘ  اًدا ْجَعَل لَٗهٓ اَْندَ نَآ اَْن نَّْكفَُر بِاہلٰلٰ

ا َراَُوا اْلَعَذاَب  وا النََّداَمةَ لَمَّ ھَْل یُْجَزْوَن ااِلَّ َما َكانُْوا  ۘ  َوَجَعْلنَا ااْلَْغٰلَل فِْيٓ اَْعنَاِق الَِّذْیَن َكفَُرْوا  ۘ  َواََسرُّ

 میں بیان فرمائی ہے۔( 11تا  13:۔سباء12(  11یَْعَملُْوَن 
 

نُ  ْيطه َ َوعََدُُكْ َوْعَد الَْحٰقِ َوَوعَْدتُُُّكْ فََاْخلَْفُتُُكْ ۭ َوَما ََكَن ِلَ عَلَْيُُكْ  َوقَاَل الش َّ ا قُِِضَ اَْلَْمُر ِانَّ اّلٰله َتَجْبَُتْ ِلْ ۚ فَََل تَلُْوُمْوِِنْ لَمَّ ٓ َاْن َدَعْوتُُُكْ فَاس ْ ٍن ِاَلَّ ْن ُسلْطه  ٰمِ

ِلِمْْيَ لَهُمْ َولُْوُمْوٓا َانُْفَسُُكْ ۭ َمآ َاََن ِبمُ  ْكُتُمْوِن ِمْن قَْبُل  ۭ ِانَّ الٰظه ْ َكَفْرُت ِبَمآ َاْْشَ ِِخَّ  ۭ ِاِّنٰ  11 عََذاٌب َاِلْْيٌ     ّْصِِخُُكْ َوَمآ َانَُْتْ ِبُمّْصِ

کہے گا کہ ہللا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور ( ۱)جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا شیطان 

میرا تو تم پر کوئی دباؤ تو تھا نہیں ( ۴)جو وعدے کئے تھے ان کے خالف کیا میں نے تم سے 

پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود ( ٤)ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، ( ۲)

نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ( ٤)اپنے آپ کو مالمت کرو 

( ٦)ے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے ہللا کا شریک مانتے رہے میں تو سر( ٢)

 ۔(۷)یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے 

یعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان  ۱۔۴۴

 کہے گا جہنمیوں سے
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ھے کہ نجات میرے پیغمبروں ہللا نے جو وعدے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کئے ت ۴۔۴۴

پر ایمان النے میں ہے۔ وہ حق پر تھے ان کے مقابلے میں میرے وعدے تو سراسر دھوکا اور 

شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور آرزوئیں دالتا ہے ' فریب تھے۔ جس طرح ہللا نے فرمایا 

 ( ۴۰النساء۔)' کے یہ وعدے محض دھوکا ہیں  لیکن شیطان

ری باتوں میں کوئی دلیل و حجت نہیں ہوتی تھی، نہ میرا کوئی دباؤ ہی تم دوسرا یہ کہ می ۲۔۴۴

 پر تھا۔

ہاں میری دعوت اور پکار تھی، تم نے میری بےدلیل پکار کو مان لیا اور پیغمبروں کی  ٤۔۴۴

 یا۔دلیل و حجت سے بھرپور باتوں کو رد کر د

سے ذرا کام نہ لیا، دالئل  اس لئے قصور سارا تمہارا اپنا ہی ہے تم نے عقل و شعور ٢۔۴۴

واضحہ کو تم نے نظر انداز کر دیا، اور مجرد دعوے کے پیچھے لگ رہے، جس کی پشت پر 

 کوئی دلیل نہیں۔

قہر و  یعنی نہ میں تمہیں عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتال ہو اور نہ تم اس ٦۔۴۴

 غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو ہللا کی طرف سے مجھ پر ہے۔ 

مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں ہللا کا شریک ہوں، اگر تم مجھے یا کسے اور  ۷۔۴۴

کو ہللا کا شریک گردانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی، جس ہللا نے ساری کائنات 

 ھی وہی کرتا رہا، بھال اس کا کوئی شریک کیونکر ہو سکتا تھا۔ بنائی تھی اور اس کی تدبیر ب

بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی شیطان ہی کا ہے اور یہ اس کے مذکورہ خطبے کا تتمہ  ۲۔۴۴

 ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا کالم ِمْن قَْبُل پر ختم ہوگیا، یہ ہللا کا کالم ہے۔
 

َِتَا اَْلَِْنه  رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ ِت َجن ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ٌ   َوُاْدِخَل اَّلَّ يََُّتُْم ِفْْيَا َسَله ْم  ۭ ََتِ ِ ْذِن َرّٰبِ ْيَن ِفْْيَا ِِبِ ِِلِ  11ُر خه

جو لوگ ایمان الئے اور نیک عمل کئے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے 

جہاں ان کا خیر مقدم ( ۱)چشمے جاری ہیں جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے 

 (۴)سالم سے ہوگا 

یہ اہل شقاوت و اہل کفر کے مقابلے میں اہل سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر  ۱۔۴۲

ان کے ساتھ اس لئے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان واال کردار اپنانے کا شوق و 

 رغبت پیدا ہو۔

فرشتے بھی ہر ہر آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سالم کرنا ہوگا۔ عالوہ ازیں  یعنی ۴۔۴۲

 دروازے سے داخل ہو ہو کر انہیں سالم عرض کریں گے۔
 

َماۗ  فَْرُعهَا ِِف السَّ َبٍة َاْصلُهَا ََثِبٌت وَّ َبًة َكَشَجَرٍة َطيِٰ َمًة َطيِٰ ُ َمثًََل َُكِ َب اّلٰله    11ِء     َالَْم تََر َكْيَف َْضَ

مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہللا تعاٰلی نے پاکیزہ بات کی 

 پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔
 

ُ اَْلَْمثَاَل ِللنَّاِس لََعلَّهُْم يََتَذكَُّرْوَن  َا  ۭ َويَْْضُِب اّلٰله ْذِن َرّٰبِ ٓ ُاُُكَهَا ُكَّ ِحْْيٍۢ ِِبِ  11   تُْؤِِتْ

ہے۔ اور ہللا تعاٰلی لوگوں کے ( ۱)ے ہر وقت اپنے پھل التا جو اپنے پروردگار کے حکم س

 سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

س درخت کی طرح ہے، جو گرمی ہو یا سردی ہر اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال ا ۱۔۴٢

ن اور ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے لمحات میں ہر آ

گھڑی آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں، َکلَِمۃ طَیِّبَۃ سے اسالم، یا ال اِٰلہ اال ہللا اور شجرہ 

 (صحیح بخاری)طیبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے 
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َمٍة َخِبْيثٍَة َكَشَجَرٍة َخِبْيثَِةَۨ اْجُتثَّْت ِمْن فَْوِق اَْلَ   11ْرِض َما لَهَا ِمْن قََراٍر    َوَمثَُل َُكِ

اور ناپاک بات کی مثال ایسے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا۔ 

 ۔(۱)اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں 

کا درخت مراد ہے۔ جس ( اندرائن) کلمئہ خبیثہ سے مراد کفر اور شجرہ خبیثہ سے حنظل ۱۔۴٦

اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے۔ یعنی کافر کے  کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے

اعمال بالکل بےحیثیت۔ نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں، نہ ہللا کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ 

 پاتے ہیں۔
 

ِخَرِة  ۚ وَ  نَْيا َوِِف اَْله وِة الُّ َمنُْوا ِِبلَْقْوِل الثَّاِبِت ِِف الَْحيه ْيَن اه ِ ُ اَّلَّ ُت اّلٰله ِٰ ُ َما يََشاُۗء      يُثَب ِلِمْْيَ  ڐ َويَْفَعُل اّلٰله ُ الٰظه    11يُِضلُّ اّلٰله

ایمان والوں کو ہللا تعاٰلی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور 

 ہاں نا انصاف لوگوں کو ہللا بہکا دیتا ہے اور ہللا جو چاہے کر گزرے۔( ۱)آخرت میں بھی 

موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے ' فسیر حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ اس کی ت ۱۔۴۷

سوال کیا جاتا ہے، تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں 

ُ )ں پس یہی مطلب ہے ہللا کے فرمان، اور محمد صلی ہللا علیہ وسلم ہللا کے رسول ہی یُثَبُِّت ہللٰاٰ

جب بندے کو قبر ' ایک اور حدیث میں ہے کہ ( صحیح بخاری)کا ( 47:۔ ابرہیم 32( ٰاَمنُْوا الَِّذْینَ 

میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا 

ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص 

یری کیا رائے ہے، وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ ہللا کے بندے اور کے بارے میں ت

اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانا دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہللا نے اس کی 

جگہ تیرے لئے جنت میں ٹھکانا بنا دیا ہے۔ پس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور اس کی قبر 

' ی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے ستر ہاتھ کشادہ کر د

ایک اثر میں ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے َمْن َربَُّک؟ ِدْینَُک؟ َمْن ( صحیح مسلم، باب مذکور)

نَّبَِّک؟ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا پیغمبر کون ہے؟ پس ہللا تعاٰلی اسے ثابت 

ُ قدمی عطا فرمات میرا )، َو ِدْینَِی ااِل ْساَلُم (میرا رب ہللا ہے)ا ہے اور وہ جواب دیتا ہے َربِّی ہللٰاٰ

 (تفسیر ابن کثیر( )اور میرے پیغمبر محمد صلی ہللا علیہ وسلم ہیں)َو نَبِیِّی ُمَحمَّد ( دین اسالم ہے
 

ِ ُكْفًرا وَّ  لُْوا ِنْعَمَة اّلٰله ْيَن بَدَّ ِ ُّْوا قَْوَمهُْم َداَر الَْبَواِر   َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ    11َاَحل

کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے ہللا کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی 

 ۔(۱)قوم کو ہالکت کے گھر میں ال اتارا 

میں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں، جنہوں نت رسالت اس کی تفسیر صحیح بخاری  ۱۔۴۲

انکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہالک کروایا، محمدیہ کا 

تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی ہللا علیہ 

وسلم کو ہللا تعاٰلی نے رحمتہ للعالمین اور لوگوں کے لئے نعمت اٰلہیہ بنا کر بھیجا، پس جس نے 

قدر کی، اسے قبول کیا، اس نے شکر ادا کیا، وہ جنتی ہوگیا اور جس نے اس  اس نعمت کی

 نعمت کو رد کر دیا اور کفر اختیار کیے رکھا، وہ جہنمی قرار پایا۔
 

َ  ۚ  يَْصلَْوَِنَا  ۭ َوِبئَْس الَْقَراُر     َّنَّ  11ََجَ

 یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانا ہے۔
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ُُكْ ِاَٰل النَّاِر   َوَجعَ  ُِٰيِضلُّْوا َعْن َسِبْيِِلٖ  ۭ قُْل تََمتَُّعْوا فَِانَّ َمِصْْيَ ِ َانَْداًدا ل  11لُْوا ّلِلٰه

انہوں نے ہللا کے ہمسر بنا لئے کہ لوگوں کو ہللا کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر 

 ۔(۱)مزے کر لو تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے 

یہ تہدید و توبیخ ہے کہ دنیا میں تم جو کچھ چاہو کر لو، مگر کب تک؟ باآلخر تمہارا  ۱۔۲۰

 ٹھکانا جہنم ہے۔
 

ْن قَ  عَََلِنَيًة ٰمِ ا وَّ ُْم ِْسًّ ا َرَزْقِنه لهوَة َويُْنِفُقْوا ِممَّ َمنُْوا يُِقْيُموا الصَّ ْيَن اه ِ ِعَباِدَي اَّلَّ ِٰ َ قُْل ل ِِتَ يَْوٌم َلَّ ب ْ  10ْيٌع ِفْيِه َوََل ِخلهٌل     ْبِل َاْن َّيَّ

میرے ایمان دار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے 

رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن 

 ۔(۱)آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور محبت 

نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر اور نماز کو ٹھیک طریقہ کے  ۱۔۲۱

ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، جس طرح کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی 

جائے، اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور سنت ہے۔ انفاق کا مطلب ہے زکوة ادا کی 

احسان کیا جائے یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو  دیگر ضرورت مندوں پر

بال دریغ خوب خرچ کیا جائے۔ اور ہللا تعاٰلی کی بتالئی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گریز 

کیا جائے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہاں نہ خرید و فروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی ہی 

 کسی کام آئے گی۔
 

 ُ َُُّكْ َۚاّلٰله ِت ِرْزقًا ل َماِۗء َماًۗء فََاْخَرَج ِبٖه ِمَن الثََّمره ِت َواَْلَْرَض َوَاْنَزَل ِمَن السَّ وه مه ْي َخلََق السَّ ِ ْمِرٖه  ۚ َوَِسََّر لَُُكُ اَْلَِْنهَر     اَّلَّ َوَِسَّــَر لَُُكُ الُْفِْلَ ِلَتْجرَِي ِِف الَْبْحِر ِِبَ

11 ۚ 

اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ہللا وہ ہے جس نے آسمانوں 

ذریعے تمہاری روزی کے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ دریاؤں 

میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں 

 ۔(۱)

عامات کئے ہیں، ان میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہللا تعاٰلی نے مخلوقات پر جو ان ۱۔۲۴

ہے۔ فرمایا آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا۔ آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم 

اور فروٹ بھی ہیں اور کے درخت اور فصلیں اگائیں جن میں ذائقہ اور قوت کے لئے میوے 

شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انواع و اقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور 

ذائقے اور خوشبو اور فوائد بھی مختلف ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگا دیا کہ وہ 

تالطم خیز موجوں پر چلتے ہیں انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچاتے ہیں 

ں زمینوں اور پہاڑوں سے اور سامان تجارت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہی

 چشمے اور نہریں جاری کر دیں تاکہ تم بھی سیراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔
 

َاَر    َّْيَل َوالِنَّ ـَبْْيِ ۚ َوَِسََّر لَُُكُ ال
ِٕ
ْمَس َوالَْقَمَر َداۗى  ۚ 11َوَِسَّــَر لَُُكُ الشَّ

اور رات ( ۱)کہ برابر ہی چل رہے ہیں اسی نے تمہارے لئے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے 

 ۔(۴)دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے 

یعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں، کبھی ٹھرتے نہیں رات کو، نہ دن کو۔ عالوہ ازیں ایک  ۱۔۲۲

 باہمی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہوتا۔  دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں لیکن کبھی ان کا
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می تفاوت جاری رہتا ہے، کبھی رات، دن کا کچھ حصہ لے کر ہرات اور دن، ان کا با ۴۔۲۲

لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن، رات کا کچھ حصہ لے کر لمبا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ 

 ابتدائے کائنات سے چل رہا ہے، اس میں ایک رائی فرق نہیں آیا۔
 

وْ  ْن ُكِٰ َما َسَالُْتُمْوُه  ۭ َوِاْن تَُعدُّ تهىُُكْ ٰمِ نَْساَن لََظلُْوٌم َكفَّاٌر     َواه ُصْوَها  ۭ ِانَّ اَْلِ ِ ََل َُتْ    11ا ِنْعَمَت اّلٰله

اگر تم ہللا کے احسان ( ۱)اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے 

 یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔( ۴)گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے 

یعنی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں جو تم اس سے طلب کرتے ہو، وہ  ۱۔۲٤

بھی دیتا ہے اور جسے نہیں مانگتے، لیکن اسے پتہ ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے، وہ بھی 

 ی تمام سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ دے دیتا ہے۔ غرض تمہیں زندگی گزارنے ک

نت ہیں انہیں کوئی شمار میں نہیں ال سکتا۔ چہجائیکہ کوئی ان یعنی ہللا کی نعمتیں ان گ ۴۔۲٤

نعمتوں کے شکر کا حق ادا کرسکے۔ ایک اثر میں حضرت داؤد علیہ السالم کا قول نقل کیا گیا 

؟ جب کہ شکر بجائے خود تیری میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں! اے رب' ہے۔ انہوں نے کہا 

اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر ' تعاٰلی نے فرمایا ہللا ' طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے 

' دیا جب کہ تو نے اعتراف کر لیا کہ یا ہللا میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں 

 ( تفسیر ابن کثیر)

ہللا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم  ۲۔۲٤

 ہے۔ بالخصوص کافر، جو بالکل ہی ہللا سے غافل ہے۔ اور بے انصافی کرتا
 

َّْعُبَد اَْلَْصنَاَم  اْجنُْبِنْ َوبَِنَّ َاْن ن ِمنًا وَّ َذا الَْبَِلَ اه ِهْْيُ َرٰبِ اْجَعْل هه  ۭ 11َوِاْذ قَاَل ِابْره

 اس شہر کو امن واال! جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار( ا براہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو)

 اور مجھے اور میری اوالد کو بت پرستی سے پناہ دے۔( ۱)بنا دے 

سے مراد مکہ ہے۔ دیگر دعاؤں سے قبل یہ دعا کی کہ اسے امن واال بنا دے، 'اس شہر '  ۱۔۲٢

نوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے، اس لئے کہ امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحیح مع

ئشوں اور سہولتوں کے باوجود، خوف اور دہشت کے ورنہ امن و سکون کے بغیر تمام آسا

سائے انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں۔ جیسے آجکل کے عام معاشروں کا حال ہے۔ 

سوائے سعودی عرب کے۔ وہاں اس دعا کی برکت سے اور اسالمی حدود کے نفاذ سے آج بھی 

انعامات الہیہ کے ضمن میں اسے ایک مثالی امن قائم ہے۔ صانھا ہللا عن الشرور والفتن۔ یہاں 

بیان فرما کر اشارہ کر دیا کہ قریش جہاں ہللا کے دیگر انعامات سے غافل ہیں اس خصوصی 

 انعام سے بھی غافل ہیں کہ اس نے انہیں مکہ جیسے امن والے شہر کا باشندہ بنایا۔
 

َن النَّاِس ۚ  فََمْن تَِبعَ  ا ٰمِ ُنَّ َاْضلَلَْن َكِثْْيً ِحْْيٌ      َرٰبِ ِاِنَّ ََّك غَُفْوٌر رَّ ْ ۚ َوَمْن َعَصاِِنْ فَِان َّٗه ِمِّنٰ  11ِنْ فَِان

پس ( ۱)انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے ! اے میرے پالنے والے معبود

میری تابعداری کرنے واال میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو، تو بہت ہی معاف اور کرم 

 کرنے واال ہے۔

گمراہ کرنے کی نسبت ان پتھروں کی مورتیوں کی طرف جن کی مشرکین عبادت کرتے  ۱۔۲٦

 ہیں۔ تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ غیر عاقل ہیں، کیونکہ گمراہی کا باعث تھیں اور
 

َِّّتْ ِبَواٍد غَْْيِ ِذْي َزْرٌٍ ِعْنَد بَيِْتَك الُْمَحرَّ  ٓ َاْسَكنُْت ِمْن ُذٰرِي ْ َّنَآ ِاِّنٰ َن الثََّمره َرب ْم َواْرُزْقهُْم ِمٰ َن النَّاِس ََتِْوْيٓ ِالَْْيِ َدًة ٰمِ
ِٕ
لهوَة فَاْجَعْل َافْى َّنَا ِلُيِقْيُموا الصَّ ِت لََعلَّهُْم ِم   َرب

 11يَْشُكُرْوَن     
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اس بےکھیتی کی وادی میں تیرے حرمت ( ۱)میں نے اپنی کچھ اوالد ! اے میرے پروردگار

پس ( ۴)یہ اس لئے کہ وہ نماز قائم رکھیں ! ائی ہے۔ اے ہمارے پروردگاروالے گھر کے پاس بس

کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت ( ۲)تو کچھ لوگوں 

 تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔( ٤)فرما 

ہم علیہ السالم یَّتِْی میں ِمن اوالد کے لئے ہے۔ یعنی بعض کہتے ہیں حضرت ابراِمْن ُذرِّ  ۱۔۲۷

فتح )کے آٹھ صلبی بیٹے تھے، جن میں سے صرف حضرت اسماعیل علیہ السالم کو یہاں بسایا 

 ( القدیر

 عبادت میں صرف نماز کا ذکر کیا، جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے۔ ۴۔۲۷

ہے۔ کہ کچھ لوگ، مراد اس سے مسلمان ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے یہاں بھی اوالد کے لئے  ۲۔۲۷

 کہ 

کس طرح دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور حج کے عالوہ بھی سارا  

( لوگوں کے دلوں)سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السالم اَْفئَِدةَ النَّاِس 

اس کہتے تو عیسائی، یہودی، مجوسی اور دیگر تمام لوگ مکہ پہنچتے۔ ِمَن النَّاِس کے ِمْن نے 

 ( ابن کثیر)دعا کو مسلمانوں تک محدود کر دیا 

اس دعا کی تاثیر بھی دکھ لی جائے کہ مکہ جیسی بےآب و گیاہ سرزمین میں جہاں کوئی  ٤۔۲۷

یا ہیں حج کے موقع پھلدار درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہ

ے ہیں، پھلوں کی فراوانی میں کوئی کمی نہیں پر بھی، جب الکھوں افراد مذید وہاں پہنچ جات

آتی، کہا جاتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی۔ جب کہ پہلی دعا اس وقت 

مانگی، جب اپنی اہلیہ اور شیر خوار بچے اسماعیل کو ہللا تعاٰلی کے حکم پر وہاں چھوڑ کر 

 (ابن کثیر)چلے گئے 
 

ََّك تَْعََلُ مَ  َّنَآ ِان َماِۗء    َرب ٍء ِِف اَْلَْرِض َوََل ِِف السَّ ِ ِمْن ََشْ ى عََٰل اّلٰله فه ِفْي َوَما نُْعِلُن ۭ َوَما َُيْ  11ا َُّنْ

تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں۔ زمین و آسمان کی ! اے ہمارے پروردگار

 ۔(۱)کوئی چیز ہللا پر پوشیدہ نہیں 

کے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے، اس شہر کے لئے دعا سے  مطلب یہ ہے کہ میری دعا ۱۔۲۲

و زمین کی کوئی  اصل مقصد تیری رضا ہے تو تو ہرچیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے، آسمان

 چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں۔
 

ْ لَ  َق   ۭ ِانَّ َرِِبٰ ِعْيَل َوِاْْسه ْي َوَهَب ِلْ عََٰل اْلِكََبِ ِاَْسه ِ ِ اَّلَّ عَاِۗء     َالَْحْمُد ّلِلٰه  11َسِمْيُع الُّ

عطا فرمائے ( علیہا السالم)ہللا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق 

 کچھ شک نہیں کہ میرا پالنے واال ہللا دعاؤں کا سننے واال ہے۔
 

َّنَا َوتََقبَّْل دُ  َِّّتْ  ڰ َرب لهوِة َوِمْن ُذٰرِي  11عَاِۗء    َرٰبِ اْجَعلِْنْ ُمِقْْيَ الصَّ

اے ہمارے رب ( ۱)مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اوالد سے بھی، ! اے میرے پالنے والے

 میری دعا قبول فرما۔

ی اپنے ساتھ اپنی اوالد کے لئے بھی دعا مانگی، جیسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپن ۱۔٤۰

نے سے بچا رکھنا۔ جس سے اوالد کے لئے بھی دعا مانگی کہ انہیں پتھر کی مورتیوں کو پوج

معلوم ہوا کہ ہللا کے دین کے داعیوں کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و 

تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے تبلیغ و دعوت میں انہیں اولیت دینی چاہیے جیسا کہ ہللا تعاٰلی 
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َو اَْنِذُر َعِشْیَرتََک )م دیا نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم کو بھی حک

 'اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے ' (432:۔ الشعراء48( ااْلَْقَربِْینَ 
 

يَّ َوِللُْمْؤِمِنْْيَ يَْوَم يَُقْوُم الِْحَساُب      َّنَا اْغِفْر ِلْ َوِلَواِلَ    10َرب

ور دیگر مومنوں بخش ا( ۱)مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی ! اے میرے پروردگار

 کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔

ہ دعا اس وقت کی جب کہ ابھی ان پر اپنے ماں باپ کا حضرت ابراہیم علیہ السالم نے ی ۱۔٤۱

ِ ہونا واضح نہیں ہوا تھا، جب یہ واضح ہوگیا کہ میرا باپ ہللا کا دشمن ہے تو اس سے  ہللٰاٰ َعُدوُّ

ن کے لئے دعا کرنا جائز نہیں چاہے وہ قرابت قریبہ اظہار سبکدوشی کر دیا۔ اس لئے کہ مشرکی

 ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔
 

َٰ ُُّ ِفْيِه اَْلَبَْصا ُرُِهْ ِلَيْوٍم تَْش ََّما يَُؤٰخِ ِلُمْوَن ڛ ِان َ غَاِفًَل َُعَّا يَْعَمُل الٰظه َسََبَّ اّلٰله    11ُر   َوََل ََتْ

انہیں اس دن تک مہلت دیئے ہوئے ہے  نا انصافوں کے اعمال سے ہللا کو غافل نہ سمجھو وہ تو

 ۔(۱)جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی 

یعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے۔ اگر دنیا میں اگر ہللا نے کسی کو زیادہ مہلت دے  ۱۔٤۴

دی اور اس کے مرنے تک اس کا مواخذہ نہیں کیا تو قیامت کے دن تو وہ مواخذہ اٰلہی سے نہیں 

 ا، جو کافروں کے لئے اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔بچ سکے گ
 

َدَُتُْم َهَواٌۗء       
ِٕ
ْم َطْرفُهُْم  ۚ َوَافـْـ  ۭ 11ُمهِْطِعْْيَ ُمْقِنِعْي ُرُءْوِسهِْم ََل يَْرتَدُّ ِالَْْيِ

ن کی نگاہیں نہ لوٹیں خود اپنی طرف بھی ا( ۱)وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہونگے 

 ۔(۴)گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہونگے 

مھطعین۔ تیزی سے دوڑ رہے ہونگے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، مھطعین الی الداع۔ القمر  ۱۔٤۲

 اٹھے ہوئے ہونگے۔بالنے والے کی طرف دوڑیں گے اور حیرت سے ان کے سر 

ور خوف اپنے بارے میں انہیں ہوگا، ان کے جو ہولناکیاں وہ دیکھیں گے اور جو فکر ا ۴۔٤۲

پیش نظر ان کی آنکھیں ایک لمحہ کے لئے بھی پست نہیں ہونگی اور کثرت خوف سے ان کے 

 ونگے۔دل گرے ہوئے اور خالی ہ
 

 ٓ ْرََنٓ ِاٰله َّنَآ َاٰخِ يَْن َظلَُمْوا َرب ِ ُم الَْعَذاُب فَيَُقْوُل اَّلَّ ِتْْيِ نْ َوَانِْذِر النَّاَس يَْوَم ََّيْ ْن قَْبُل َما لَُُكْ ٰمِ ُسَل ۭ َاَولَْم تَُكْونُْوٓا َاْقَسْمَُتْ ٰمِ َِّبعِ الرُّ ْب َدْعَوتََك َونَت ِ   َاَجٍل قَرِيٍْب  َنُّ

   11َزَواٍل   

لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب کے ان کے پاس عذاب آجائے گا، اور ظالم کہیں گے 

کے وقت تک کی ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب 

لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا 

 ۔(۱)رہے تھے؟ کہ تمہارے لئے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں 

دوزخ یعنی دنیا میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت  ۱۔٤٤

 نہیں، دوبارہ کسے زندہ ہونا ہے۔
 

بْنَا لَُُكُ  ْم َوَْضَ َ لَُُكْ َكْيَف فََعلْنَا ِّبِ ْيَن َظلَُمْوٓا َانُْفَسهُْم َوتََبْيَّ ِ ِكِن اَّلَّ َسَكنَُْتْ ِِفْ َمسه   11اَْلَْمثَاَل   وَّ

لم کیا اور اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظ

تو تمہارے سمجھانے )کیا تم پر وہ معاملہ کھال نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا۔ ہم نے 

 ۔(۱)بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں ( کو
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کی پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر دیئے ہیں، جن  یعنی عبرت کے لئے ہم نے تو ان ۱۔٤٢

ڈرات بھی تمہیں دعوت غور و فکر دے رہے ہیں۔ اگر کے گھروں میں تم آباد ہو اور ان کے کھن

تم نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی اور ان کے انجام سے بچنے کی فکر نہ کرو تو تمہاری 

 مرضی۔ پھر تم بھی اسی انجام کے لئے تیار رہو
 

ِ َمْكُرُِهْ ۭ َوِاْن ََكَن َمْكُرُِهْ ِلََتُ   11ْوَل ِمنُْه الِْجَباُل    َوقَْد َمَكُرْوا َمْكَرُِهْ َوِعْنَد اّلٰله

اور ان کی چالیں ( ۱)یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور ہللا کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے 

 ۔(۴)ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں 

 ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا، درآنحالیکہ انہوں نے باطل کے یہ جملہ حالیہ ہے کہ ۱۔٤٦

اثبات اور حق کے رد کرنے کے لئے مقدور بھر حیلے اور مکر کیے اور ہللا کو ان تمام چالوں 

 کا علم ہے یعنی اس کے پاس درج ہے جس کی وہ ان کو سزا دے گا۔

ہ ہوتے، جب کہ سب پہاڑ اپنی اپنی کیونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ برقرار ن ۴۔٤٦

ان نافیہ کی صورت میں ہے دوسرے معین ان مخففۃ من المثقلۃ جگہ ثابت اور برقرار ہیں۔ یہ 

کے لیے گئے ہیں یعنی یقینا ان کے مکر تو اتنے بڑے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل 

جاتے یہ تو ہللا تعاٰلی ہی ہے جس نے ان کے مکروں کو کامیاب نہیں ہوتے دیا جیسے مشریکن 

ا۔ تکاد السموات یتفطرن منہ وتنشق االرض کے شرک کے بارے میں ہللا تعاٰلی نے فرمای

وتخرالجبال ھدا۔ ان دعوا للرحمن ولدا۔ سورہ مریم۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق 

 ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پر کہ انہوں نے کہا ہللا رحمان کی اوالد ہے۔
 

َ ُمْخِلَف َوْعِدٖه  َسََبَّ اّلٰله َ َعزِيٌْز ُذو انِْتَقاٍم   فَََل ََتْ  ۭ 11ُرُسَِلٗ  ِۭانَّ اّلٰله

ہللا بڑا ہی غالب اور ( ۱)آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہللا اپنے نبیوں سے وعدہ خالفی کرے گا 

 ۔(۴)بدلہ لینے واال ہے 

یعنی ہللا نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، وہ  ۱۔٤۷

 ایسا ہے، اس سے وعدہ خالفی ممکن نہیں۔یقینا 

 یعنی اپنے دوستوں کے لئے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے واال ہے۔ ۴۔٤۷
 

ِ الَْواِحِد الَْقهَّاِر  ُت َوبََرُزْوا ّلِلٰه وه مه ُل اَْلَْرُض غَْْيَ اَْلَْرِض َوالسَّ  11يَْوَم تَُبدَّ

بھی، اور سب کے ( ۱)ر آسمان جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی او

 سب ہللا واحد غلبے والے کے رو برو ہونگے۔

امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے  ۱۔٤۲

پنے صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے یا ہو یا ذات کے لحاظ سے۔ یعنی یہ آسمان و زمین ا

تبدیلی آئے گی، نہ زمین رہے گی اور نہ یہ آسمان۔ زمین بھی کوئی  ویسے ہی ذاتی طور پر یہ

اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور حدیث میں آتا ہے، رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

۔ یحشر الناس یوم القیامۃ علی االرض بیضاء عفراء کقرصہ النقی لیس فیھا علم ال حد۔ صحیح '

گ سفید بھوری زمین پر اکھٹے ہونگے جو میدہ کی روٹی کی طرح مسلم قیامت والے دن لو

نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی ہللا نے ( یا عالمتی نشان)ہوگی۔ اس میں کسی کا کوئی جھنڈا 

پوچھا کہ جب یہ آسمان و زمین بدل دئیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہونگے؟ نبی صلی 

ایک یہودی کے ( حوالہ مزکور)یعنی پل صراط پر ' صراط پر ' ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

 (صحیح مسلم)لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہونگے ' پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ 
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ِنْْيَ ِِف اَْلَْصَفاِد      َقرَّ ٍذ مُّ
ِٕ
 ۚ 11َوتََرى الُْمْجرِِمْْيَ يَْوَمى

ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے 

 گے۔
 

تَْغٰشه ُوُجْوَههُُم النَّاُر       ْن قَِطَراٍن وَّ اِبْيلُهُْم ٰمِ    11َْسَ

 اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی۔( ۱)ان کے لباس گندھک کے ہونگے 

ٹھتی ہے۔ عالوہ ازیں آگ نے ان کے چہروں کو بھی ڈھانپا ہوگا جو آگ سے فوراً بھڑک ا ۱۔٢۰

 ۔
 

َ َْسِيُْع الِْحَساِب      ا َكَسبَْت  ۭ ِانَّ اّلٰله ُ ُكَّ نَْفٍس مَّ  10ِلَيْجزَِي اّلٰله

یہ اس لئے کہ ہللا تعاٰلی ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بیشک ہللا تعاٰلی کو 

 حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی۔
 

ٌَ ِلٰلنَّاِس َوِلُيْنَذُرْوا ِبهٖ  َذا بَله كََّر ُاولُوا اَْلَلَْباِب   هه ِلَيذَّ اِحٌد وَّ ٌ وَّ ََّما ُهَو ِاَله   11َوِلَيْعلَُمْوٓا َان

تمام لوگوں کے لئے اطالع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیئے ( ۱)یہ قرآن 

 جائیں اور بخوبی معلوم کرلیں کہ ہللا ایک ہی معبود ہے اور تاکہ عقلمند لوگ سوچ سمجھ لیں۔

َ َغافاًِل ) یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے، یا پچھلی تفصیالت کی طرف جو  ۱۔٢۴ ( َواَل تَْحَسبَنَّ ہللٰاٰ

 ( 24:۔ ابراہیم32

 بیان کی گئی ہیں۔
 

 

 سورة الحجر
 (٢٢۔ تعداد آیات  ۱٢سورة الحجر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

  تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا

 
ِبْْيٍ      ٍن مُّ ِب َوقُْراه يهُت اْلِكته  Ǻالۗره    ۣ ِتِْلَ اه

 ۔(۱)ا لر، یہ کتاب اٰلہی کی آیتیں ہیں اور کھلی اور روشن قرآن کی 

نازل ہوا۔  کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے، جو نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر ۱۔۱

بِْینٌ ۘ  قَْد َجا ڛ)جس طرح  ِكٰتٌب مُّ ِ نُْوٌر وَّ
َن ہللٰاٰ میں نور اور کتاب دونوں سے ( 35:۔ المائدہ5( َءُكْم مِّ

مل اور نہایت عظمت وشان واال مراد قرآن کریم کی تکریم اور شان کے لئے ہے۔ یعنی قرآن کا

 ہے۔

 

 41پارہ 
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 َ ْيَن َكَفُرْوا ل ِ  Ąْو ََكنُْوا ُمْسِلِمْْيَ    ُربََما يََودُّ اَّلَّ

 ۔(۱)وہ وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے 
یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یا جب  ۱۔۴

جہنم میں چلے جائیں گے یا اس وقت جب گنہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا، جہنم 

رکھنے کے بعد جہنم سے نکاال جائے گا یا میدان محشر میں، جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا میں 

اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی 

مسلمان ہوتے۔ ُربََما اصل میں تو تکثیر کے لئے ہے لیکن کبھی کمی کے لئے بھی استعمال ہوتا 

ے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقعے پر ہوتی رہے گی لیکن اس کا ہے۔ بعض کہت

 انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

 
ُُكُْوا َويَتََمتَُّعْوا َويُلْهِهُِم اَْلََمُل فََسْوَف يَْعلَُمْوَن      Ǽَذْرُِهْ ََّيْ

یہ خود بھی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئیے ( جھوٹی)آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور 

 ۔(۱)جان لیں گے 
یہ تہدید و تویخ ہے کہ کافر و مشرک اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں تو انہیں  ۱۔۲

چھوڑ دیجئے یہ دنیاوی لذتوں سے محفوظ ہولیں اور اپنی امیدیں برالئیں۔ عنقریب انہیں اپنے 

 کفر و شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

 
ْعلُْوٌم   َوَمآ َاْهلَْكنَا ِمنْ   Ćقَْريٍَة ِاَلَّ َولَهَا ِكَتاٌب مَّ

 (۱)کسی بستی کو ہم نے ہالک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لئے مقررہ نوشتہ تھا 
 

َتْاِخُرْوَن      ٍة َاَجلَهَا َوَما يَس ْ ِبُق ِمْن ُامَّ  Ĉَما تَس ْ

 (۱)کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے رہتا 
بھی نافرمانی کی وجہ سے ہالک کرتے ہیں، تو فوراً ہالک نہیں کر ڈالتے،  جس بستی کو ۱۔٢

بلکہ ہم ایک وقت مقرر کئے ہوئے ہیں، اس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دی جاتی ہے 

لیکن جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو انہیں ہالک کر دیا جاتا ہے پھر وہ اس سے آگے یا پیچھے 

 نہیں ہوتے۔

 
ََّك لََمْجُنْوٌن     َوقَالُْوا َّيهَٓ  ْكُر ِان ْي نُٰزَِل عَلَْيِه اَّٰلِ ِ ُّھَا اَّلَّ  Čۭي

 (۱)انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو تو کوئی دیوانہ ہے 
 

ِدِقْْيَ      َكِة ِاْن ُكْنَت ِمَن الٰصه
ِٕ
ِتيْنَا ِِبلَْملهۗى  Ċلَْو َما ًَتْ

 ۔(۱)رے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں التا اگر تو سچا ہی ہے تو ہما
اے )یہ کافروں کے کفر و عناد کا بیان ہے کہ وہ نبی کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو  ۱۔۷

سچا ہے تو اپنے ہللا سے کہہ کہ وہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے تاکہ ( محمد صلی ہللا علیہ وسلم

 ۔وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہالک کر دیں

 
نَْظرِْيَن      َكَة ِاَلَّ ِِبلَْحٰقِ َوَما ََكنُْوٓا ِاًذا مُّ

ِٕ
 Ďَما نََُنُِٰل الَْملهۗى

 (۱)ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیئے گئے نہیں ہوتے 
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ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ بھیجتے ہیں یعنی جب ہماری حکمت و  ۱۔۲

شیت عذاب بھیجنے کا تقاضا کرتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر وہ مہلت نہیں م

 دیئے جاتے، فوراً ہالک کر دیئے جاتے ہیں۔

 
ِفُظْوَن      ْكَر َوِاَنَّ ََلٗ لَحه لْنَا اَّٰلِ ُن نَزَّ  Ḍِاَنَّ ََنْ

 ۔(۱)ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں 

یعنی اس کو دست برد زمانہ سے اور تغیر وتبدل سے بچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج  ۱۔٢

تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا، گمراہ فرقے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے 

اثبات کے لئے اس کی آیات میں معنوی تحریف تو کرتے رہتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن 

کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے۔ عالوہ ازیں اہل حق کی ایک پچھلی 

جماعت بھی تحریفات معنوی کا پردہ چاک کرنے کے لئے ہر دور میں موجود رہی ہے، جو ان 

کے گمراہانہ عقائد اور غلط دالئل اور ثبوت بکھیرتی رہی ہے اور آج بھی وہ اس محاذ پر 

کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس ( نصیحت)'ذکر 'زیں قرآن کو یہاں سرگرم عمل ہے۔ عالوہ ا

یاد دہانی اور نصیحت )' ذکر ' سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جہاں کے لئے 

کے پہلو، نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی سیرت کے تابندہ نقوش اور آپ کے فرمودات کو ( ہونے

باقی رکھا گیا ہے۔ گویا قرآن کریم اور سیرت نبوی بھی محفوظ کر کے قیامت تک کے لئے 

صلی ہللا علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کو اسالم کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لئے 

کھال ہوا ہے۔ یہ شرف اور محفوظیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں 

 ہوا۔

 
ِلْْيَ     َولََقْد َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبِِلَ ِِفْ ش ِ   01َيعِ اَْلَوَّ

 بھیجے۔( برابر)ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول 

 
ََتْزُِءْوَن       ُسْوٍل ِاَلَّ ََكنُْوا ِبٖه يَس ْ ْن رَّ ْم ٰمِ ِتْْيِ  00َوَما ََّيْ

 ۔(۱)جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے ( لیکن)اور 

ے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کی گئی، ہر رسول یہ گویا نبی کو تسلی دی جا رہی ہ ۱۔۱۱

 کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا۔

 
ِِلَ نَْسلُُكٗه ِِفْ قُلُْوِب الُْمْجرِِمْْيَ      01َكذه

 ۔(۱)گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح ہی رچا دیا کرتے ہیں 

دیتے ہیں یا رچا دیتے ہیں، یعنی کفر اور رسولوں کا استہزاء ہم مجرموں کے دلوں میں  ۱۔۱۴

یہ نسبت نے اپنی طرف اس لئے کی کہ ہرچیز کا خالق ہللا تعاٰلی ہی ہے گو ان کا فعل ان کی 

 مسلسل معصیت کے نتیجے میں ہللا کی مشیت سے رونما ہوا۔

 
ِلْْيَ       01ََل يُْؤِمنُْوَن ِبٖه َوقَْد َخلَْت ُسـنَُّة اَْلَوَّ

 ۔(۱)اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے وہ اس پر ایمان نہیں التے 

یعنی ان کے ہالک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ہللا نے پہلے مقرر کر رکھا ہے کہ تکذیب  ۱۔۱۲

 و استہزاء کے بعد وہ قوموں کو ہالک کرتا ہے۔

 
َماِۗء فََظلُّْوا ِفْيِه يَْعُرُجْوَن   َن السَّ ْم َِبًِب ٰمِ    01َولَْو فَتَْحنَا عَلَْْيِ
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 اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں۔

 
ْسُحْوُرْوَن    ُن قَْوٌم مَّ ََّما ُسكَِٰرْت َابَْصاُرََن بَْل ََنْ    01لََقالُْوٓا ِان

تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا 

 (۱)ہے۔ 

یعنی ان کا کفر و عناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف،  ۱۔۱٢

اگر خود ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جائیں اور یہ ان دروازوں سے آسمان پر آ 

جائیں، تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں بلکہ یہ کہیں 

کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا 

 محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسمان پر آ جا رہے ہیں۔ حاالنکہ ایسا نہیں۔

 
ِظرِيَْن     َا ِللنٰه َزيَِّٰنه َماِۗء بُُرْوًجا وَّ    01َولََقْد َجَعلْنَا ِِف السَّ

 اور دیکھنے والوں کے لئے اسے سجا دیا گیا ہے۔( ۱)بنائے ہیں  یقیناً ہم نے آسمان میں برج

بروج برج کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں۔ اسی سے تبرج ہے جو عورت کے  ۱۔۱٦

اظہار زینت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آسمان کے ستاروں کو بُُرْوج،ُ کہا گیا ہے 

کہتے ہیں بُُرْوج سے مراد شمس و قمر اور دیگر کیونکہ وہ بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض 

ہیں۔ حمل، ثور، جوزاء، سرطان،  ۱۴سیاروں کی منزلیں ہیں، جو ان کے لئے مقرر ہیں اور یہ 

اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے 

باحت نہیں البتہ ان سے تغیر پذیر ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ اس میں کوئی ق

ہونے والے واقعات وحوادث جاننے کا دعوی کرنا، جیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا 

چرچہ۔ اور لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کوئی 

و کچھ بھی ہوتا ہے، تعلق دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات وحوادث سے نہیں ہوتا، ج

صرف مشیت الہی ہی سے ہوتا ہے۔ ہللا تعاٰلی نے یہاں ان برجوں یا ستاروں کا ذکر اپنی قدرت 

اور بےمثال صنعت کے طور پر کیا ہے۔ عالوہ ازیں یہ واضح کیا ہے کہ یہ آسمان کی زینت 

 بھی ہیں۔

 
ِجْْيٍ     ٍن رَّ ْيطه َا ِمْن ُكِٰ ش َ    01َوَحِفْظِنه

 (۱)مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے  اور اسے ہر

رجیم مرجوم کے معنی میں ہے َرْجم کے معنی ہیں سنگسار کرنا یعنی پتھر مارنے کے  ۱۔۱۷

ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ سب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے 

مردود کے معنی میں تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے ہیں، پھر رجیم ملعون و 

بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جسے سنگسار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت مالمت بھی 

کی جاتی ہے۔ یہاں ہللا تعاٰلی نے یہی فرمایا ہے کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان 

مجبور کر رجیم سے۔ یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے، کیونکہ یہ شیطان کو مار بھاگنے پر 

 دیتے ہیں۔

 
ِبْْيٌ      ْمَع فََاتَْبَعٗه ِشهَاٌب مُّ َق السَّ  01ِاَلَّ َمِن اْسََتَ

لگتا ( کھال شعلہ)ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دھکتا ہوا 

 ۔(۱)ہے 
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ب اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لئے جاتے ہیں، جن پر شہا ۱۔۱۲

ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے کچھ تو مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں اور بعض سن 

جب ' آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم فرماتے ہیں 

ہللا تعاٰلی آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے، تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑ پھڑاتے 

گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے ہللا کا خوف دور  ہیں

ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس 

اس کے بعد ہللا کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے )نے کہا حق اور اور وہ بلند اور بڑا ہے 

اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں۔ اور یہ چوری ( نایا جاتا ہےبعد دیگرے س

چھپے بات سننے والے شیطان، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں 

اور ایک آدھا حکم سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان پھونک دیتے ہیں، اور اس کے 

 (ملخصا۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ حجر)رتا ہے ساتھ سو جھوٹ مال کر لوگوں کو بیان ک

 
ْوُزْوٍن      ٍء مَّ َْْۢبتْنَا ِفْْيَا ِمْن ُكِٰ ََشْ َ َوَان ِٰ َا َوَالَْقْينَا ِفْْيَا َرَوا  01َواَْلَْرَض َمَدْدِنه

پہاڑ ڈال دیئے، اور اس میں ہم نے ہرچیز ( اٹل)اور زمین کو ہم نے پھیال دیا ہے اور اس پر 

 دار سے اگادی۔ایک معین مق

 
ِزِقْْيَ      َُتْ ََلٗ ِبره َّس ْ  11َوَجَعلْنَا لَُُكْ ِفْْيَا َمَعاِيَش َوَمْن ل

 ۔(۴)اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو ( ۱)اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنادی ہیں 

مار معایش معیشۃ کی جمع ہے یعنی زمین میں تمہاری معیشت اور گزران کے لئے بیش ۱۔۴۰

 اسباب و وسائل پیدا کر دیئے۔ 

اس سے مراد نوکر چاکر، غالم اور جانور ہیں۔ یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا،  ۴۔۴۰

جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، سامان بھی الد کر لے جاتے ہو اور انہیں ذبح کر کے کھا بھی 

تے ہو۔ یہ اگرچہ سب تمہارے لیتے ہو۔ غالم لونڈیاں ہیں، جن سے تم خدمت گزاری کا کام لی

ماتحت ہیں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو لیکن حقیقت میں ان 

کا رازق ہللا تعاٰلی ہے، تم نہیں ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو، اگر تم انہیں کھانا نہیں 

 دو گے تو بھوکے مر جائیں گے۔

 
ٍء  ْن ََشْ ْعلُْوٍم     َوِاْن ٰمِ ٓ ِاَلَّ ِبقََدٍر مَّ َُلٗ ِ ُنٗه  ۡ َوَما نََُنٰ

ِٕ
 10ِاَلَّ ِعْنَدََن َخَزاۗى

اور ہم ہرچیز کو اس کے ( ۱)اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں 

 مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔

ذریعہ ہے لیکن زیادہ  بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ۱۔۴۱

صحیح بات یہ ہے اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہیں جنہیں ہللا تعاٰلی حسب مشیت و 

 ارادہ عدم سے وجود میں التا رہتا ہے۔

 
ُْكُْوُه  ۚ َوَمآ َانَُْتْ ََلٗ ِِبه  َماِۗء َماًۗء فََاْسَقْينه  11زِِنْْيَ     َوَاْرَسلْنَا الٰرِيهَح لََواِقَح فََانَْزلْنَا ِمَن السَّ

پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پالتے ہیں اور تم ( ۱)اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں 

 ۔(۴)اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو 

ہواؤں کو بوجھل، اس لئے کہا گیا کہ یہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہیں جن میں پانی ہوتا ہے۔  ۱۔۴۴

 جاتا ہے جو پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوتی ہے۔ جس طرح حاملہ اونٹنی کو کہا 
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یعنی یہ پانی جو ہم اتارتے ہیں، اسے تم ذخیرہ رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو۔ یہ ہماری ہی  ۴۔۴۴

قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں، کنوؤں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ 

ر دیں کہ چشموں اور کنوؤں سے رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیچی ک

پانی لینا تمہارے لئے ممکن نہ رہے، جس طرح بعض عالقوں میں ہللا تعاٰلی بعض دفعہ اپنی 

 قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے الَّھُمَّ اَحفْظنَا ِمْنہُ۔

 
ِرثُْوَن     ُن الْوه  11َوِاَنَّ لَنَْحُن نُـْحٖي َونُِمْيُت َوََنْ

 وارث ہیں۔( باآلخر)اور ہم ہی ہم ہی جالتے اور مارتے ہیں 

 
َتْاِخرِْيَن      َتْقِدِمْْيَ ِمنُُْكْ َولََقْد عَِلْمنَا الُْمس ْ  11َولََقْد عَِلْمنَا الُْمس ْ

 اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔

 
َّٗه َحِكْْيٌ عَِلْْيٌ  ُِهْ ۭ ِان ُّشُ ََّك ُهَو َُيْ    11      َوِانَّ َرب

 آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقیناً وہ بڑی حکمتوں واال ہے۔

 
ُنْوٍن      ٍا مَّس ْ ْن َْحَ نَْساَن ِمْن َصلَْصاٍل ٰمِ  ۚ 11َولََقْد َخلَْقنَا اَْلِ

 ۔(۱)یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے، پیدا فرمایا ہے 

لتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں، خشک مٹی، بھیگی ہوئی، مٹی کی مختلف حا ۱۔۴٦

گوندھی ہوئی بدبودار خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگے تو اور جب آگ سے پکا لیا جائے تو 

کہالتی ہے۔ یہاں ہللا تعاٰلی نے انسان کی تخلیق کا جس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔ اس ( ٹھیکری)

پتال مٹی سے بنایا گیا، جب وہ سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا  سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا

ہو گیا۔ تو اس میں روح پھونکی گئی، اسی طرح َصلَصاِل کو قرآن میں دوسری جگہ ( صلصال)

ارِ )فخار کی ماند کہا گیا ہے ) ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ پیدا کیا انسان ' ( 32:۔ الرحمن55( َخلََق ااْلِ

 'مٹی سے جیسے ٹھیکرا  کو کھنکھناتی

 
ُمْوِم    ِر السَّ  11َوالَْجاۗنَّ َخلَْقنهُه ِمْن قَْبُل ِمْن َنَّ

 سے پیدا کیا۔( ۱)اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ 

ِجٰن کو جن اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ سورہ رحٰمن میں جنات  ۱۔۴۷

ْن نَّ ) کی تخلیق  اِرٍج مِّ سے بتالئی گئی ہے اور صحیح مسلم کی ایک ( 35:۔ الرحمن55( ارٍ مَّ

 حدیث میں یہ کہا گیا اس اعتبار سے لو والی آگ یا آگ کے شعلے کا ایک ہی مطلب ہوگا۔

 
ُنْوٍن      س ْ ٍا مَّ ْن َْحَ ْن َصلَْصاٍل ٰمِ ا ٰمِ ْ َخاِلقٌۢ بََّشً َكِة ِاِّنٰ

ِٕ
َُّك ِللَْملهۗى  11َوِاْذ قَاَل َرب

تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی  اور جب

 کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے واال ہوں۔

 
ِدْيَن     ِ ْوِ ْ فََقُعْوا ََلٗ ْسه ُت ِفْيِه ِمْن رُّ ْٰ يُْتٗه َونََف  11فَِاَذا َسوَّ

وں تو تم سب اس کے لئے تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں میں اپنی روح پھونک د

 ۔(۱)سجدے میں گر پڑنا 
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سجدے کا یہ حکم بطور تعظیم کے تھا، عبادت کے طور پر نہیں، اور یہ چونکہ ہللا کا  ۱۔۴٢

حکم تھا، اس لئے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں۔ تاہم شریعت محمدیہ میں بطور تعظیم 

 بھی کسی کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں۔

 
 ۗ ُعْوَن    فََسَجَد الَْمله َكُة ُُكُّهُْم َاَْجَ
ِٕ
   11ى

 چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا۔

 
ِجِدْيَن       ٓ َاْن يَُّكْوَن َمَع الٰسه ٓ ِابِْليَْس ۭ َاٰبه  10ِاَلَّ

 مگر ابلیس کے، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔

 
ِجِدْيَن     قَاَل يهٓـِابِْليُْس   11َما َِلَ َاَلَّ تَُكْوَن َمَع الٰسه

 فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟( ہللا تعاٰلی نے)

 
ُنْوٍن  ٍا مَّس ْ ْن َْحَ َد ِلبََّشٍ َخلَْقتَٗه ِمْن َصلَْصاٍل ٰمِ َْْسُ    11قَاَل لَْم اَُكْن َٰلِ

ہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی وہ بوال کہ میں ایسا ن

 ۔(۱)کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے 

شیطان نے انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ السالم کا خاکی اور بشر ہونا بتالیا، جس کا  ۱۔۲۲

ان مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر اور کم تر سمجھنا یہ شیط

کا فلسفہ ہے، جو اہل حق انبیاء علیہم السالم کی بشریت کے منکر نہیں، اس لئے کہ ان کی 

بشریت کو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ عالوہ ازیں بشریت ان کی عظمت اور 

 شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

 
ََّك َرِجْْيٌ          11قَاَل فَاْخُرْج ِمِْنَا فَِان

 تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے۔ فرمایا اب

 
ْيِن     ِانَّ عَلَْيَك اللَّْعنََة ِاٰله يَْوِم اٰلِ  11وَّ

 تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔

 
ٓ ِاٰله يَْوِم يُْبَعثُْوَن      11قَاَل َرٰبِ فََانِْظْرِِنْ

 دوبارہ اٹھ کھڑے کیئے جائیں۔مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ ! کہنے لگا میرے رب

 
ََّك ِمَن الُْمْنَظرِْيَن        11قَاَل فَِان

 فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے۔

 
 11ِاٰله يَْوِم الَْوقِْت الَْمْعلُْوِم   

 روز مقرر کے وقت تک۔

 
َُِٰنَّ لَهُْم ِِف اَْلَرْ  َزي ِعْْيَ     قَاَل َرٰبِ ِبَمآ َاْغَويْتَِنْ ََلُ ُْم َاَْجَ ْغِويَِنَّ    11ِض َوََلُ

چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ ! کہا اے میرے رب( شیطان نے)

 میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔
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 11ِاَلَّ ِعَباَدَك ِمِْنُُم الُْمْخلَِصْْيَ     

 یرے ان بندوں کے جو منتخب کرلئے گئے ہیں۔سوائے ت

 
اٌط عََٰلَّ ُمْستـَـِقْْيٌ       َذا ِِصَ  10قَاَل ھه

 (۱)ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے 

یعنی تم سب کو باآلخر میرے پاس ہی لوٹ آنا ہے، جنہوں نے میرا اور میرے رسولوں کا  ۱۔٤۱

اچھی جزا دوں گا اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہی کے  اتباع کیا ہوگا، میں انہیں

 راستے پر چلتا رہا ہوگا اسے سخت سزا دوں گا جو جہنم کی صورت میں تیار ہے۔

 
ِوْيَن     ََّبَعَك ِمَن الْغه ٌن ِاَلَّ َمِن ات ْم ُسلْطه  11ِانَّ ِعَباِدْي لَيَْس َِلَ عَلَْْيِ

 لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔( ۱)میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں 

یعنی میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی  ۱۔٤۴

گناہ ہی سرزد نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا گناہ نہیں ہوگا کہ جس کے بعد 

ی ہالکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے نادم اور تائب نہ ہو کیونکہ وہی گناہ انسان ک

اندر ندامت کا احساس اور توبہ و انابت الی ہللا کا داعیہ پیدا نہ ہو۔ ایسے گناہ کے بعد ہی انسان 

گناہ پر گناہ کرتا چال جاتا ہے۔ اور باآلخر دائمی تباہی و ہالکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اہل 

اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لئے اس  ایمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ پر

 سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 
ِعْْيَ     َ لََمْوِعُدُِهْ َاَْجَ َّنَّ  ڐ11َوِانَّ ََجَ

 (۱)یقیناً سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے 

 یعنی جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے، سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ۱۔٤۲

 
ْبَعُة  ْقُسْوٌم  لَهَا س َ ِْنُْم ُجْزٌء مَّ ِٰ َِبٍب ِمٰ ُُ    11َابَْواٍب  ۭ ِل

 (۱)جس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لئے ان کا ایک حصہ بنا ہوا ہے 

یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لئے خاص ہوگا۔ مثالً ایک دروازہ  ۱۔٤٤

ایک زانیوں کے لئے۔ سود  مشرکوں کے لئے، ایک دروازہ دھریوں کے لئے۔ ایک زندیقوں،

خوروں، چوروں اور ڈاکوؤں کے لئے وغیرہ وغیرہ۔ یا سات دروازوں سے مراد سات طبق اور 

درجے ہیں۔ پہال طبق یا درجہ جہنم ہے، دوسرا نطی۔ پھر حطمہ، پھر سعیر۔ پھر سقر، پھر 

سزا دینے حجیم، پھر ہاویہ، سب سے اوپر واال درجہ موحدین کے لئے ہوگا، جنہیں کچھ عرصہ 

کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا، دوسرے میں یہودی، تیسرے میں عیسائی،چوتھے میں 

صابی، پانچویں میں مجوسی۔ چھٹے میں مشرکین اور ساتویں میں منافقین ہونگے، سب سے 

 (فتح القدیر)اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے اس کے بعد اس ترتیب سے نام ہیں۔ 

 
ُعُيْوٍن    ِانَّ الُْمتَّ   ۭ 11ِقْْيَ ِِفْ َجنٰهٍت وَّ

 (۱)پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہونگے 

جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جانے  ۱۔٤٢

کی ترغیب ہو۔ متقین سے مراد شرک سے بچنے والے موحدین ہیں اور بعض کے نزدیک وہ 

مان جو معاصی سے بچتے رہے۔ َجنَّاٍت سے مراد باغات اور ُعیُوِن سے نہریں مراد ہیں۔ اہل ای
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یہ باغات اور نہریں یا تو متقین کے لئے مشترکہ ہونگی، یا ہر ایک کے لئے الگ الگ باغات 

 اور نہریں یا ایک ایک باغ اور نہر ہوگی۔

 
ِمِنْْيَ     ٍ اه  11ُاْدُخلُْوَها ِبَسَله

 سالمتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہوجاؤ۔( ائیگاان سے کہا ج)

سالمتی ہر قسم کی آفات سے اور امن ہر قسم کے خوف سے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ایک  ۱۔ ٤٦

مسلمان دوسرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت کو سالمتی کی دعا دیں گے۔ یا ہللا کی طرف 

 سے ان کی سالمتی اور امن کا اعالن ہوگا۔

 
ِبِلْْيَ    َونََزْعنَ  تَقه ٍر مُّ ْن ِغٰلٍ ِاْخَواًَن عَٰله ُْسُ  11ا َما ِِفْ ُصُدْوِرِِهْ ٰمِ

وہ بھائی بھائی بنے ( ۱)ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے 

 ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہونگے۔

حسد اور بغض و عداوت کے جذبات رہے ہوں گے،  دنیا میں ان کے درمیان جو آپس میں ۱۔٤۷

وہ ان کے سینوں سے نکال دیئے جائیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے آئینے کی 

 طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔

 
َرِجْْيَ     ْٰ ِْنَا ِبُم َما ُِهْ ٰمِ هُْم ِفْْيَا نََصٌب وَّ  11ََل يََمسُّ

 ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی

 
ِحْْيُ      ٓ َاََن الَْغُفْوُر الرَّ ْ ْ ِعَباِدْيٓ َاِّنٰ   11نَّٰبِ

 میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے واال اور بڑا مہربان ہوں۔

 
 11َوَانَّ عََذاِِبْ ُهَو الَْعَذاُب اَْلَِلْْيُ     

 ایت دردناک ہیں۔ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہ

 
ِهْْيَ       ُْئُْم َعْن َضْيِف ِاْبره ِٰ  ۘ 10َونَب

 حال سنادو۔( بھی)انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا 

 

 
 11ِاْذ َدَخلُْوا عَلَْيِه فََقالُْوا َسلهًما  ۭ قَاَل ِاَنَّ ِمنُُْكْ َوِجلُْوَن     

 (۱)ہم کو تو ڈر لگتا ہے  کہ جب انہوں نے ان کے پاس آکر سالم کہا تو انہوں نے کہا کہ

حضرت ابراہیم علیہ السالم کو ان فرشتوں سے ڈر اس لئے محسوس ہوا کہ انہوں نے  ۱۔٢۴

حضرت ابراہیم علیہ السالم کا تیار کردہ بھنا ہوا بچھڑا نہیں کھایا، جیسا کہ سورہ ہود میں تفصیل 

بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہللا تعاٰلی کے جلیل القدر پیغمبر کو 

پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السالم سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے 

ہیں اور ان کے لئے کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فرشتے انسانوں کی طرح 

 کھانے پینے کے محتاج نہیں۔

 
 ُ ٍ عَِلْْيٍ     قَالُْوا ََل تَْوَجْل ِاَنَّ نُبَّٰشِ  11َك ِبُغَله

 انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔
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ْوَن      ُ ِنَ اْلِكََبُ فَِِبَ تُبَّٰشِ س َّ  َاْن مَّ

ٓ تُُمْوِِنْ عَٰله ْ  11قَاَل َابَّشَّ

ری تم کیسے یہ خوشخب! کہا، کیا اس بڑھاپے کے آجانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو

 دے رہے ہو؟

 
ِنِطْْيَ   َن الْقه نهَك ِِبلَْحٰقِ فَََل تَُكْن ٰمِ ْ  11قَالُْوا بَّشَّ

انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں 

 ۔(۱)

قادر ہے، کیونکہ یہ ہللا کا وعدہ ہے جو خالف نہیں ہو سکتا۔ عالوہ ازیں وہ ہر بات پر  ۱۔٢٢

 کوئی بات اس کے لئے ناممکن نہیں۔

 
ُّْوَن      اۗل ِٰٖهٓ ِاَلَّ الضَّ ِة َرب ْْحَ َّْقنَطُ ِمْن رَّ  11قَاَل َوَمْن ي

کہا اپنے رب تعاٰلی کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں 

 ۔(۱)

ار کر رہا ہوں تو صرف اپنے یعنی اوالد کے ہونے پر میں تعجب اور حیرت کا اظہ ۱۔٢٦

بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوں۔ 

 رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔

 
َا الُْمْرَسلُْوَن       11قَاَل فََما َخْطُبُُكْ َاُّيُّ

 (۱)ایسا کیا اہم کام ہے؟ تمہارا ( فرشتو)پوچھا کہ ہللا کے بھیجے ہوئے 

حضرت ابرہیم علیہ السالم نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف اوالد  ۱۔٢۷

کی بشارت دینے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ انہوں 

 نے پوچھا۔

 
ْجرِمِ  ٓ ُاْرِسلْنَآ ِاٰله قَْوٍم مُّ    11ْْيَ    قَالُْوٓا ِاَنَّ

 انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

 
ِعْْيَ      ْوُِهْ َاَْجَ َل لُْوٍط ۭ ِاَنَّ لَُمنَجُّ ٓ اه   11ِاَلَّ

 مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو ضرور بچالیں گے

 
َِبِْيَن      َا لَِمَن الْغه ْرََنٓ   ِاِنَّ   11ِاَلَّ اْمَرَاتَٗه قَدَّ

کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر ( لوط)وائے اس س

 دیا ہے۔

 
َل لُْوِطَۨ الُْمْرَسلُْوَن      ا َجاَۗء اه    10فَلَمَّ

 جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے۔

 
نَْكُرْوَن       11قَاَل ِانَُُّكْ قَْوٌم مُّ

 ۔(۱)ے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو ن( لوط علیہ السالم)تو انہوں 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 580 

یہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السالم کے لئے  ۱۔٦۴

 بالکل انجان تھے، اس لئے انہوں نے ان سے اجنبیت اور بیگانگی کا اظہار کیا۔

 
وْ  َك ِبَما ََكنُْوا ِفْيِه يَْمََتُ  11َن      قَالُْوا بَْل ِجْئنه

ا نہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز الئے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے 

 ۔(۱)تھے 

 یعنی عذاب اٰلہی، جس میں تیری قوم کو شک ہے کہ وہ آ بھی سکتا ہے؟ ۱۔٦۲

 
ِدقُْوَن       11َوَاتَيْنهَك ِِبلَْحٰقِ َوِاَنَّ لَصه

 ۔(۱)اور ہیں بھی بالکل سچے حق الئے ہیں ( صریح)ہم تیرے پاس 

اس صریح حق سے عذاب مراد ہے جس کے لئے وہ بھیجے گئے تھے، اس لئے انہوں  ۱۔٦٤

نے کہا ہم ہیں بھی بالکل سچے۔ یعنی عذاب کی جو بات ہم کر رہے ہیں۔ اس میں سچے ہیں۔ اب 

 اس قوم کی تباہی کا وقت بالکل قریب آ پہنچا ہے۔

 
اْمُضْوا َحْيُث تُْؤَمُرْوَن    فََاْْسِ ِِبَْهِِلَ ِبِقطْ  َِّبْع َاْدَِبَرُِهْ َوََل يَلَْتِفْت ِمنُُْكْ َاَحٌد وَّ َّْيِل َوات َن ال  11عٍ ٰمِ

( ۱)اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصہ میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا 

تمہیں حکم کیا جا رہا مڑ کر بھی نہ دیکھے اور جہاں کا ( پیچھے)تم میں سے ( خبردار)اور 

 ہے وہاں چلے جانا۔

 تاکہ کوئی مومن پیچھے نہ رہے، تو ان کو آگے کرتا رہے۔ ۱۔٦٢

 
ْصِبِحْْيَ      ٌٌ مُّ ُٓؤََلِۗء َمْقُطْو ِِلَ اَْلَْمَر َانَّ َداِبَر هه  11َوقََضْينَآ ِالَْيِه ذه

وگوں کی جڑیں کاٹ ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہو تے ہوتے ان ل

 ۔(۱)دیجائیں گی 

یعنی لوط علیہ السالم کو وحی کے ذریعے سے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح  ۱۔٦٦

ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، یا َدابَِر سے مراد وہ آخری آدمی ہے جو باقی 

 رہ جائے گا، فرمایا، وہ بھی صبح ہونے تک ہالک کر دیا جائے گا۔

 
ْوَن    وَ   11َجاَۗء َاْهُل الَْمِديْنَِة يَْسـَتبِّْشُ

 ۔(۱)اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے 

ادھر تو حضرت لوط علیہ السالم کے گھر میں قوم کی ہالکت کا یہ فیصلہ ہو رہا تھا۔ ادھر  ۱۔٦۷

یں تو اپنی قوم لوط کو پتہ چال کہ لوط علیہ السالم کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہ

امرد پرستی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السالم کے 

پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ ان سے بےحیائی کا 

 ارتکاب کر کے اپنی تسکین کر سکیں۔

 
ُٓؤََلِۗء َضْيِفْي فَََل تَْفَضُحْوِن      11   قَاَل ِانَّ هه

 ۔(۱)کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوا نہ کرو ( لوط علیہ السالم نے)

حضرت لوط علیہ السالم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مہمان ہیں انہیں میں  ۱۔٦۲

 کس طرح تمہارے سپرد کر سکتا ہوں، اس میں میری رسوائی ہے۔
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ــُزْوِن    َ َوََل َُّتْ َُّقوا اّلٰله  11  َوات

 ہللا تعاٰلی سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔

 
لَِمْْيَ       11قَالُْوٓا َاَولَْم نـَـِْنََك َعِن الْعه

 ۔(۱)سے منع نہیں کر رکھا؟ ( کی ٹھیکیداری)وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر 

گتا ہے؟ تو ان اجنبیوں کا کیا ل! انہوں نے بد اخالقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اے لوط ۱۔۷۰

اور کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا ہے کہ اجنبیوں کی حمایت نہ 

یہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب کہ حضرت لوط علیہ ! کیا کر، یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر

وہ اسی قوم السالم کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اجنبی مہمان ہللا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور 

کو تباہ کرنے کے لئے آئے ہیں جو ان فرشتوں کے ساتھ بد فعلی کے لئے مصر تھی، جیسا کہ 

 سورہ ہود میں یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں ان کے فرشتے ہونے کا ذکر پہلے آ گیا ہے۔

 
ٓ ِاْن ُكْنَُتْ فهِعِلْْيَ      ُٓؤََلِۗء بَنهِّتْ  ۭ 10قَاَل هه

 ۔(۱)ا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں کہ( لوط علیہ السالم نے)

یعنی ان سے تم نکاح کر لو یا پھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا، تم عورتوں  ۱۔۷۱

 سے نکاح کر لو یا جن کے حبالہ عقد میں عورتیں ہیں، وہ ان سے اپنی خواہش پوری کریں۔

 
ُْم لَِفْي َسْكرَ  ْم يَْعَمهُْوَن      لََعْمُرَك ِاِنَّ  11َِتِ

 ۔(۱)وہ تو اپنی بد مستی میں سرگرداں تھے ! تیری عمر کی قسم

ہللا نبی سے خطاب فرما کر، ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے، جس سے آپ کا شرف و  ۱۔۷۴

فضل واضح ہے۔ تاہم کسی اور کے لئے ہللا تعاٰلی کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں 

 تعاٰلی تو حاکم مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے، اس سے کون پوچھنے واال ہے۔ ہللا

ہے؟ ہللا تعاٰلی فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل ماؤف ہو جاتی 

ہے، اسی طرح یہ اپنی بد مستی اور گمراہی میں اتنے سرگرداں تھے کہ حضرت لوط علیہ 

 بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ پائی۔ السالم کی اتنی معقول بات

 
ْيَحُة ُمّْشِِقْْيَ        11فََاَخَذَْتُُم الصَّ

 ۔(۱)پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا 

ایک چنگھاڑ نے، جب کہ سورج طلوع ہو چکا تھا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں  ۱۔۷۲

 علیہ السالم کی تھی۔کہ یہ زوردار آواز حضرت جبرائیل 

 
ْيٍل      ْن ِْسِٰ ْم ِحَجاَرًة ٰمِ  ۭ 11فََجَعلْنَا عَاِلَْيَا َساِفلَهَا َوَاْمَطْرََن عَلَْْيِ

 برسائے۔( ۴)اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر ( ۱)باآلخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا 

ر آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپ ۱۔۷٤

سے ان کو الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا۔ یوں اوپر حصہ نیچے اور نچال حصہ اوپر کر 

کے تہ و باال کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت 

 زمین بوس ہو جانا ہے۔ 

برسائے گئے۔ اس طرح گویا تین قسم کے اس کے بعد کھنگر قسم کے مخصوص پتھر  ۴۔۷٤

 عذابوں سے انہیں دوچار کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔
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ْْيَ      ِ ِِلَ ََلٰيهٍت ِلٰلُْمَتَوَٰسِ  11ِانَّ ِِفْ ذه

 اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔( ۱)بالشبہ بصیرت والوں کے لئے 

ِمْیَن کہا جاتا ہے۔ گہری نظر سے جائزہ لینے اور غور وفکر کرنے والوں کو مُ  ۱۔۷٢ تََوسِّ

ِمْیَن کے لئے اس واقعے میں عبرت کے پہلو اور نشانیاں ہیں۔  ُمتََوسِّ

 
ِقْْيٍ      َا لَِبَسِبْيٍل مُّ  11َوِاِنَّ

 ۔(۱)ہے ( عام گزرگاہ)یہ بستی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی 

اتے ہوئے راستے میں مراد شاہراہ ہے، یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو ج ۱۔۷٦

پڑتی ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پانچ 

بستیاں تھیں، کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السالم نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسمان پر 

ے بولنے کی چڑھ گئے حٰتی کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں ک

 مگر اس بات کی کوئی سند نہیں۔( ابن کثیر)آوازیں سنیں اور پھر ان کو زمین پر دے مارا 

 
ِٰلُْمْؤِمِنْْيَ      ِِلَ ََلٰيًَة ل  ۭ 11ِانَّ ِِفْ ذه

 اور اس میں ایمان داروں کے لئے بڑی نشانی ہے۔

 
ِلِمْْيَ      ْيَكِة لَظه ُب اَْلَ    11َوِاْن ََكَن َاْْصه

 (۱)ی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے ایک بست

) أیَکہ گھنے درخت کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں گھنے درخت ہونگے۔ اس لئے انہیں  ۱۔۷۲

کہا گیا۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے اور ان ( بن یا جنگل والے( )74:۔ الحجر35( اَْصٰحُب ااْلَْیَكةِ 

 کا زمانہ حضرت لوط علیہ

عالقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی  السالم کے بعد ہے اور ان کا

تھا۔ اسے مدین کہا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السالم کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا اور اسی 

کے نام پر بستی کا نام پڑ گیا تھا۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ ہللا کے ساتھ شرک کرتے تھے، رہزنی ان 

نا اور کم ناپنا ان کا وطیرہ تھا، ان پر جب عذاب آیا ایک بادل ان پر سایہ فگن کا شیوہ اور کم تول

 ہو گیا پھر چنگھاڑ اور بھو نچال نے مل کر ان کو ہالک کر دیا۔

 
ِبْْيٍ      َُما لَِبِاَماٍم مُّ  ۉ11فَانَْتَقْمنَا ِمِْنُْم ۘ َوِاِنَّ

 (۱)راستے پر ہیں ( عام)لے ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھ( آخر)جن سے 

امام ُمبِْیٍن کے معنی بھی شاہراہ عام کے ہیں، جہاں سے شب و روز لوگ گزرتے ہیں۔  ۱۔۷٢

دونوں شہر سے مراد قوم لوط کا شہر اور قوم شعیب کا مسکن۔ مدین۔ مراد ہیں۔ یہ دونوں ایک 

 دوسرے کے قریب ہی تھے۔

 
ُب الِْحـْجِر الْمُ  َب َاْْصه    11ْرَسِلْْيَ    َولََقْد َكذَّ

 (۱)اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹالیا 

۔ 35( اَْصٰحُب اْلِحـْجرِ ) حضرت صالح علیہ السالم کی قوم ثمود کی بستیوں کا نام تھا۔ انہیں  ۱۔۲۰

کہا گیا ہے۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے اپنے ( حجر والے( )40:الحجر

انہوں نے ' لح علیہ السالم کو جھٹالیا۔ لیکن یہاں ہللا تعاٰلی نے فرمایا پیغمبر حضرت صا

پیغمبروں کو جھٹالیا، یہ اس لئے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے 

 پیغمبروں کی تکذیب۔
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يهِتنَا فَََكنُْوا َعِْنَا ُمْعرِِضْْيَ     ُْم اه تَيِْنه    10َواه

 ۔(۱)تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے ( لیکن)عطا فرمائیں  اور ہم نے اپنی نشانیاں بھی

ان نشانیوں میں وہ اونٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر  ۱۔۲۱

 کی گئی تھی، لیکن ظالموں نے اسے قتل کر ڈاال۔

 
ِمِنْْيَ       11َوََكنُْوا يَْنِحُتْوَن ِمَن الِْجَباِل بُُيْوًًت اه

 ۔(۱)یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، بےخوف ہو کر 

ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب  ٢یعنی بغیر کسی خوف کے پہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔  ۱۔۲۴

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے سر پر کپڑا 

یا اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور ہللا کے لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر ل

 ( ابن کثیر)عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو 

 صحیح بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔

 
ْيَحُة ُمْصِبِحْْيَ        11فََاَخَذَْتُُم الصَّ

 ۔(۱)آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آدبوچا 

م نے انہیں کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، چنانچہ حضرت صالح علیہ السال ۱۔۲۲

 چوتھے روز ان پر یہ عذاب آ گیا۔

 
ُبْوَن     ا ََكنُْوا يَْكس ِ  ۭ 11فََمآ َاْغّنه َعِْنُْم مَّ

 پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔

 
ِت َواَْلَْرَض َوَما بَيْ  وه مه ْفَح الَْجِمْيَل     َوَما َخلَْقنَا السَّ اعََة ََلِٰتَيٌة فَاْصَفِح الصَّ  11َِنَُمآ ِاَلَّ ِِبلَْحٰقِ  ۭ َوِانَّ السَّ

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا 

سے ( اور اچھائی)اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے۔ پس تو حسن و خوبی ( ۱)ہے، 

 درگزر کر لے۔

حق سے مراد وہ فوائد و صالح ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش سے مقصود ہیں۔ یا حق  ۱۔۲٢

کو اس کی نیکی کا اور بدکار کو اس کی برائی کا بدلہ دینا ہے۔ جس ( نیکوکار)سے مراد محسن 

ین میں ہللا ہی کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زم' طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا 

 (۲۱النجم۔ )ہے تاکہ بروں کو ان کی برائیوں کا اور نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دے 

 
ُق الَْعِلْْيُ     

ٰه ََّك ُهَو الَْخل  11ِانَّ َرب

 یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے واال اور جاننے واال ہے۔

 
نَ  َن الَْمثَاِِنْ َوالُْقْراه ْبًعا ٰمِ تَيْنهَك س َ  11الَْعِظْْيَ      َولََقْد اه

کہ وہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ( ۱)یقیناً ہم نے سات آیتیں دے رکھی ہیں 

 ہے۔

سبع مثانی سے مراد کیا ہے اس میں مفسرین کا اختالف ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس  ۱۔۲۷

مثانی )ر پڑھی جاتی ہیں سے مراد سورة فاتحہ ہے۔ یہ سات آیتیں ہیں اور جو ہر نماز میں بار با

حدیث میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ )کے معنی بار بار دہرانے کے کیئے گئے ہیں 
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ِ َربِّ اْلٰعلَِمْینَ )ایک حدیث میں رسول ہللا نے فرمایا  یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے ( اَ ْلَحْمُد ہلِلٰٰ

ام القرآن ھی السبع المثانی ))ں فرمایا ایک اور حدیث می( صحیح بخاری)جو میں دیا گیا ہوں 

سورہ فاتحہ قرآن کا ایک جزء ہے اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا (( والقرآن العظیم

 گیا ہے۔

 
ْم َواْخِفْض َجنَاَحَك لِ  َزْن عَلَْْيِ ِْنُْم َوََل ََتْ نَّ َعْينَْيَك ِاٰله َما َمتَّْعنَا ِبٖهٓ َاْزَواًجا ٰمِ  11لُْمْؤِمنِْْيَ    ََل تَُمدَّ

آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں، جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے 

لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لئے اپنے بازو 

 ۔(۱)جھکائے رہیں 

عطا کی ہیں، اس لئے دنیا  یعنی ہم نے سورت فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں آپ کو ۱۔۲۲

اور اس کی زینتیں اور ان مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نہ نظر دوڑائیں جن کو دنیا فانی 

کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں اور وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اس پر غم نہ کھائیں اور 

ت کا رویہ اپنائیں۔ مومنوں کے لئے اپنے بازو جھکائے رہیں، یعنی ان کے لئے نرمی اور محب

اس محاورہ کی اصل یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں لیتا ہے تو ان کو 

اپنے بازوؤں یعنی پروں میں لے لیتا ہے۔ یوں یہ ترکیب نرمی، پیار و محبت کا رویہ اپنانے کے 

 مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔

 
ٓ َاََن النَِّذْيُر الْمُ  ْ  ۚ 11ِبْْيُ     َوقُْل ِاِّنٰ

 اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھال ڈرانے واال ہوں۔

 
ٓ َاْنَزلْنَا عََٰل الُْمْقتَِسِمْْيَ         11مََكَ

 ۔(۱)جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا 

بعض مفسرین کے نزدیک انزلنا کا مفعول العذاب محذوف ہے ۔ معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں  ۱۔٢۰

کر ڈرانے واال ہوں عذاب سے، مثل اس عذاب کے، جنہوں نے کتاب اٰلہی کے ٹکڑے کھل 

ٹکڑے کر دیئے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے قریش قوم مراد ہے، جنہوں نے ہللا کی کتاب کو 

بعض کو کہانت اور بعض ( جادو)تقسیم کر دیا، اس کے بعض حصے کے شعر، بعض کو سحر 

قرار دیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت صالح علیہ السالم )یاں پہلوں کی کہان)کو اساطیراألولین 

 کی قوم ہے جنہوں نے آپس میں قسم 

کھائی تھی کہ صالح علیہ السالم اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں 

ِ لَـنُبَیِّتَـنَّٗه َواَْھلَهٗ )گے  اب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈاال۔ اور آسمانی کت( 28:۔ النمل47( تَقَاَسُمْوا بِاہلٰلٰ

عضین کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض 

 کے ساتھ کفر کرنا۔

 
َن ِعِضْْيَ      ْيَن َجَعلُوا الُْقْراه ِ  10اَّلَّ

 جنہوں نے اس کتاب اٰلہی کے ٹکڑے ٹکڑے کردیئے

 
عِ  ُْم َاَْجَ لَِنَّ َِٰك لَنَْســـ     11ْْيَ    فََوَرب

 ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔! قسم ہے تیرے پالنے والے کی

 
 11َُعَّا ََكنُْوا يَْعَملُْوَن    
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 ہرچیز کی جو وہ کرتے تھے۔

 
ٌْ ِبَما تُْؤَمُر َوَاْعرِْض َعِن الُْمّْشِِكْْيَ      11فَاْصَد

یجئے اور مشرکوں سے منہ اس حکم کو جو آپ کو کیا جارہا ہے کھول کر سنا د( ۱)پس آپ 

 پھیر لیجئے۔

اَ ْصَدْع کے معنی ہیں کھول کر بیان کرنا، اس آیت کے نزول سے قبل آپ چھپ کر تبلیغ  ۱۔٢٤

 (فتح القدیر)فرماتے تھے، اس کے بعد آپ نے کھلم کھال تبلیغ شروع کر دی۔ 

 
ََتْزِِءْيَن       َك الُْمس ْ    11ِاَنَّ َكَفْينه

 پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لئے ہم کافی ہیں۔آپ سے جو لوگ مسخرا 

 
َخَر ۚ فََسْوَف يَْعلَُمْوَن       ِ  ِالهـهًا اه َعلُْوَن َمَع اّلٰله ْيَن ََيْ ِ  11اَّلَّ

 جو ہللا کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔

 
ََّك يَِضْيُق َصْدُرَك ِبَما يَقُ     11ْولُْوَن      َولََقْد نَْعََلُ َان

 ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔

 
ِجِدْيَن       َن الٰسه َِٰك َوُكْن ٰمِ ْمِد َرب ْح ِِبَ بِٰ    11فَس َ

آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل 

 ہوجائیں۔

 
تِ  ََّك َحِٰته ََّيْ   11َيَك الَْيِقْْيُ     َواْعُبْد َرب

 ۔(۱)اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے 

مشرکین آپ کو ساحر، مجنون، کاہن وغیرہ کہتے جس سے بشری جبلت کی وجہ سے آپ  ۱۔٢٢

کبیدہ خاطر ہوتے، ہللا تعاٰلی نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ حمد وثنا کریں، نماز پڑھیں اور 

اپنے رب کی عبادت کریں، اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور ہللا کی مدد بھی حاصل 

 ہوگی، سجدے سے یہاں نماز اور یقین سے مراد موت ہے۔

 

 

 سورة النحل
 (۱۴۲۔ تعداد آیات  ۱٦سورة النحل ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

  تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا

 
ٰله َُعَّا يُّْشُِكْوَن   نَٗه َوتَعه ْبحه َتْعِجلُْوُه  ۭ س ُ ِ فَََل تَس ْ ٓ َاْمُر اّلٰله  Ǻَاٰته
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تمام پاکی اس کے لئے ہے وہ برتر ہے ( ۱)ہللا تعاٰلی کا حکم آپہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ 

 کے نزدیک شریک بتالتے ہیں۔ان سب سے جنہیں یہ ہللا 

اس سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت قریب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے، پس  ۱۔۱

جلدی نہ مچاؤ، یا وہ عذاب مراد ہے جسے مشرکین طلب کرتے تھے۔ اسے مستقبل کے بجائے 

 ماضی کے صیغے سے بیان کیا، کیونکہ کہ اس کا وقوع یقینی ہے۔

 
ٓ َاَنَ يََُنُِٰل الْمَ  َ ِاَلَّ َّٗه ََلٓ ِاَله ا َان ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖهٓ َاْن َانِْذُرْوٓ ْوِِ ِمْن َاْمرِٖه عَٰله َمْن ي َكَة ِِبلرُّ
ِٕ
َُّقْوِن      لهۗى  Ąفَات

دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ( ۱)وہی فرشتوں کو اپنی وحی 

ہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگا( ۴)

 ڈرو۔

َوَكٰذلَِك اَْوَحْینَآ اِلَْیَك )ُرْوح سے مراد وحی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے۔  ۱۔۴

ْن اَْمِرنَا  ْیَمانُ  ۘ  ُرْوًحا مِّ سی طرح ہم نے آپ ا' ( 54:۔ الشوری24( )َما ُكْنَت تَْدِرْي َما اْلِكٰتُب َواَل ااْلِ

کی طرف اپنے حکم سے وحی کی، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، اور 

 'ایمان کیا 

ُ اَْعلَُم )مراد انبیاء علیہم السالم ہیں جن پر وحی ٰ نازل ہوتی ہے۔ جس طرح ہللا نے فرمایا  ۴۔۴ ہللَاٰٰ

 خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے اور وہ ہللا' ( 342:۔ األنعام8( َحْیُث یَْجَعُل ِرَسالَتَٗه 

اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وحی ڈالتا یعنی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ مالقات 

 ۔'دن سے لوگوں کو ڈرائے ـ( قیامت کے)والے 

 
ٰله َُعَّا يُّْشُِكْوَن     ِت َواَْلَْرَض ِِبلَْحٰقِ  ۭ تَعه وه مه  Ǽَخلََق السَّ

وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ( ۱)اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا 

 ہیں۔

یعنی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے  ۱۔۲

 اور وہ ہے جزا و سزا، جیسا کہ ابھی تفصیل گزری ہے۔

 
ُّْطَفٍة فَاِ  نَْساَن ِمْن ن ِبْْيٌ     َخلََق اَْلِ  Ćَذا ُهَو َخِصْْيٌ مُّ

 ۔(۱)اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا 

یعنی ایک جامد چیز سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے۔ جسے منی کہا جاتا ہے۔  ۱۔٤

ی روح اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس میں ہللا تعالٰ 

پھونکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں التا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے 

لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا، اس کا انکار کرتا یا اس کے 

 ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔

 
َمنَاِفعُ  نَْعاَم َخلََقهَا  ۚ لَُُكْ ِفْْيَا ِدْفٌء وَّ ُُكُْوَن      َواَْلَ  Ĉَ۠وِمِْنَا ًَتْ

( ۱)اسی نے چوپائے پیدا کئے جن میں تمہارے لئے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں 

 اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔

( اونٹ، گائے اور بکریاں)اسی احسان کے ساتھ دوسرے احسان کا ذکر فرمایا کہ چوپائے  ۱۔٢

کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل بھی اسی نے پیدا کئے، جن 

کرتے ہو۔ اسی طرح ان سے دیگر منافع حاصل کرتے ہو، مثالً ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، 
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ان پر سواری کرتے ہو اور سامان الدتے ہو، ان کے ذریعے ہل چالتے اور کھیتوں کو سیراب 

 کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔

 
ُحْوَن     َولَُُكْ ِفْْيَا ََجَ  َ ِْ َ ْوَن َوِحْْيَ ت  Č۠اٌل ِحْْيَ تُرُِْيُ

 ۔(۱)ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر الؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی 

تریحون جب شام کو چرا کر گھر الؤ، جب صبح چرانے کے لئے لے جاؤ، ان دونوں وقتوں  ۱۔٦

مہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں، جس سے ت

 دونوں اوقات کے عالوہ وہ نظروں سے اوجھل رہتے یا باڑوں میں بند رہتے ہیں۔

 
نُْفِس ِۭانَّ َربَُُّكْ لََرُءْوٌف رَّ  َّْم تَُكْونُْوا بهِلِغْيِه ِاَلَّ بِِشٰقِ اَْلَ ِمُل َاثَْقالَُُكْ ِاٰله بََِلٍ ل   Ċِحْْيٌ     َوََتْ

ہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم آدھی جان کیئے پہنچ ہی نہیں اور و

 سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔

 
لُُق َما ََل تَْعلَُمْوَن     َكُبْوَها َوِزيْنًَة   ۭ َوَُيْ ْيَل َوالِْبَغاَل َوالَْحِمْْيَ ِلََتْ َٰ الْ  Ďوَّ

خچروں کو گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت گھوڑوں کو، 

 ۔(۴)اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ( ۱)بھی ہیں۔ 

یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے تاہم زینت کا بھی  ۱۔۲

ر گدھوں کے الگ ذکر کرنے سے بعض فقہاء نے استدالل کیا ہے باعث ہیں، گھوڑے خچر، او

کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر۔ عالوہ ازیں کھانے والے چوپاؤں 

( سواری)کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس لئے اس آیت میں جن تین جانوروں کا ذکر ہے، یہ صرف 

 کے لئے ہے۔

طرح سمندر میں، اور بےآب وگیاہ صحراؤں اور  زمین کے زیریں حصے میں، اسی ۴۔۲

جنگلوں میں ہللا تعاٰلی مخلوق پیدا فرماتا رہتا ہے جن کا علم ہللا کے سوا کسی کو نہیں اور اسی 

میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو ہللا کے دیئے ہوئے دماغ اور صالحیتوں 

ردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر تیار کرتا کو بروئے کار التے ہوئے اسی کی پیدا ک

ہے، مثالً بس، کار، ریل گاڑی، جہاز اور ہوائی جہاز اور اس طرح کی بیشمار چیزیں اور جو 

 مستقبل میں متوقع ہیں۔

 
ِعْْيَ      ىُُكْ َاَْجَ ٌر   ۭ َولَْو َشاَۗء لَهَده

ِٕ
ِبْيِل َوِمِْنَا َجاۗى ِ قَْصُد السَّ   Ḍَوعََٰل اّلٰله

اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب ( ۱)اور ہللا پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے 

 ۔(۴)کو راہ راست پر لگا دیتا 

یعنی اس کا بیان کرنا۔ ' اور ہللا ہی پر ہے سیدھی راہ ' اس کے ایک دوسرے معنی ہیں  ۱۔٢

دونوں کو واضح کر دیا، اسی لئے  چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور ہدایت اور ضاللت

 آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں یعنی گمراہی کی ہیں۔ 

لیکن اس میں چوں کہ جبر ہوتا اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی، اس لئے ہللا نے اپنی مشیت  ۴۔٢

 سے سب کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے، انسان کو ارادہ و اختیار

 کی آزادی دی ہے۔

 
ْيُمْوَن        ـٌر ِفْيِه تُس ِ ِمنُْه ََشَ اٌب وَّ نُْه َْشَ َُُّكْ ِمٰ َماِۗء َماًۗء ل ْيٓ َانَْزَل ِمَن السَّ ِ  01ُهَو اَّلَّ
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وہی تمہارے فائدے کے لئے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو اور اسی سے اُگے 

 ہو۔ ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے

 
ِِلَ ََلٰ ِت  ِۭانَّ ِِفْ ذه ْيَل َواَْلَْعنَاَب َوِمْن ُكِٰ الثََّمره ِٰ يُْتْوَن َوالنَّ ٌَ َوالزَّ ْر ِبُت لَُُكْ ِبِه الزَّ ََّتَفكَُّرْوَن     يُْنْۢ  00يًَة ِلَٰقْوٍم ي

اسی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے 

 اور غور و فکر کرتے ہیں۔( ۱)بیشک ان لوگوں کے لئے تو اس میں بڑی نشانی ہے 

اس میں بارش کے وہ فوائد بیان کئے گئے ہیں، جو ہر مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہیں  ۱۔۱۱

 وہ محتاج وضاحت نہیں۔ نیز ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔

 
ْمَس  َاَر    َوالشَّ َّْيَل َوالِنَّ َّْعِقلُْوَن      َوَِسََّر لَُُكُ ال َِٰقْوٍم ي ِِلَ ََلٰيهٍت ل تٌۢ ِِبَْمِرٖه  ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ره َّٰ    01َوالَْقَمَر  ۭ َوالنُُّجْوُم ُمَس

اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لئے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم 

 ۔(۱)شانیاں موجود ہیں کے ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقلمند لوگوں کے لئے کئی ایک ن

کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، چاند اور سورج کس طرح اپنی اپنی  ۱۔۱۴

منزلوں کی طرف رواں دواں رہتے ہیں اور ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہوتا، ستارے کس طرح 

یہ آسمان کی زینت اور رات کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے مسافروں کے لئے دلیل راہ ہیں۔ 

 سب ہللا تعاٰلی کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظیمہ پر داللت کرتے ہیں۔

 
كَُّرْوَن    . َّذَّ ِِلَ ََلٰيًَة ِلَٰقْوٍم ي َتِلًفا َالَْوانُٗه   ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ْٰ  01َوَما َذَرَا لَُُكْ ِِف اَْلَْرِض ُم

پر پھیال اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لئے زمین 

 ۔(۱)رکھی ہے۔ بیشک نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے 

یعنی زمین میں ہللا نے جو معدنیات، نباتات، جمادات اور حیوانات اور ان کے منا فع اور  ۱۔۱۲

 خواص پیدا کئے ہیں، ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

 
 ِ رُِجْوا ِمنُْه ِحلَْيًة تَلْبَُسْوَِنَا  ۚ َوتََرى الْفُ َوُهَو اَّلَّ ْٰ َت تَس ْ ِْلَ َمَواِخَر ِفْيِه َوِلَتبْتَُغْوا ِمْن فَْضِِلٖ َولََعلَُُّكْ تَْشُكُرْوَن     ْي َِسََّر الَْبْحَر ِلَتْاُُكُْوا ِمنُْه لَْحًما َطِرَّيًّ وَّ

01 

تازہ گوشت ( نکال ہوا)ں کہ تم اس میں سے اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیئے ہی

کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں 

ہیں اور اس لئے بھی کہ تم اس کا فضل تالش کرو اور ہو سکتا ہے کہ ( چلتی)پانی چیرتی ہوئی 

 ۔(۱)تم شکر گزاری بھی کرو 

م خیز موجوں کو انسان کے تابع کر دینے کے بیان کے ساتھ، اس اس میں سمندری تالط ۱۔۱٤

کے تین فوائد بھی ذکر کئے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے 

۔ عالوہ ازیں حالت احرام میں بھی اس کو شکار کرنا (مچھلی مردہ بھی ہو تب بھی حالل ہے)ہو 

یپیاں اور جواہر نکالتے ہو، جن سے تم زیور بناتے ہو۔ حالل ہے۔ دوسرے، اس سے تم موتی، س

تیسرے، اس میں تم کشتیاں اور جہاز چالتے ہو، جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے 

دوسرے ملک میں جاتے ہو، تجارتی سامان بھی التے ہو، لے جاتے ہو، جس سے تمہیں ہللا کا 

 اہیئے۔فضل حاصل ہوتا ہے جس پر تمہیں ہللا کا شکر گزار ہونا چ

 
ََّعلَُُّكْ ََتَْتُدْوَن     ُبًَل ل س ُ َ َاْن تَِمْيَد ِبُُكْ َوَاِْنهًرا وَّ ِٰ    01َوَالْقهى ِِف اَْلَْرِض َرَوا

اور نہریں اور راہیں ( ۱)اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیئے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ 

 ۔(۴)بنادیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو 
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ڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے اور ہللا کا ایک احسان عظیم بھی ہے، کیونکہ اگر یہ پہا ۱۔۱٢

زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن ہی نہ رہتی۔ اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا جا سکتا 

ہے جو چند سکینڈوں اور لمحوں کے لئے آتے ہیں، لیکن کس طرح بڑی بڑی مضبوط عمارتوں 

 اور شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔کو پیوند زمین 

نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں، دائیں  ۴۔۱٢

بائیں، شمال، جنوب، مشرق و مغرب ہر جہت کو سہراب کرتی ہیں۔ اس طرح راستے بنائے، جن 

 کے ذریعے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو۔

 
ٍت  ۭ وَ   01ِِبلنَّْجِم ُِهْ َُّيَْتُدْوَن    َوعَلهمه

 اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔

 
لُُق ۭ َافَََل تََذكَُّرْوَن     لُُق ََكَْن َلَّ َُيْ ْ  01َافََمْن ُيَّ

 ۔(۱)کل نہیں سوچتے تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بال

ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کی ہللا تو ان چیزوں کا خالق ہے،  ۱۔۱۷

لیکن اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ 

و سکتے ہیں؟ جبکہ تم وہ تو خود ہللا کی مخلوق ہیں۔ پھر بھال خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہ

 انہیں معبود بنا کر ہللا کا برابر ٹھہرا رکھا ہے۔ کیا تم ذرا نہیں سوچتے؟

 
ِحْْيٌ       َ لََغُفْوٌر رَّ ُصْوَها  ۭ ِانَّ اّلٰله ِ ََل َُتْ ْوا ِنْعَمَة اّلٰله  01َوِاْن تَُعدُّ

۔ بیشک ہللا بڑا بخشنے اور اگر تم ہللا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے

 واال مہربان ہے

 
ْوَن َوَما تُْعِلُنْوَن       ُّ ِِ ُ ُ يَْعََلُ َما ت  01َواّلٰله

 ۔(۱)اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو ہللا تعاٰلی سب کچھ جانتا ہے 

اور اس کے مطابق وہ قیامت والے دن جزا اور سزا دے گا۔ نیک کو نیکی کی جزا اور بد  ۱۔۱٢

 کی سزا۔ کو بدی

 
لَُقْوَن      ُِهْ ُُيْ ا وَّ ً لُُقْوَن َشْئَـــ  ِ ََل َُيْ ْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِ  ۭ 11َواَّلَّ

اور جن جن کو یہ لوگ ہللا تعاٰلی کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، 

 ۔(۱)بلکہ وہ خود پیدا کیئے ہوئے ہیں 

کی نفی کے ساتھ نقصان یعنی کمی ( خالقیت)ضافہ ہے یعنی صفت اس میں ایک چیز کا ا ۱۔۴۰

 (  ُفتح القدیر)کا اثبات ( عدم خالقیت)

 
َن يُْبَعثُْوَن         10َاْمَواٌت غَْْيُ َاْحيَاٍۗء  ۚ َوَما يَْشُعُرْوَن    َاَّيَّ

 (۴)انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے ( ۱)مردے ہیں زندہ نہیں 

بھی ہیں جو بےجان اور بےشعور ہیں۔ اور فوت شدہ ( پتھر)مردہ سے مراد، وہ جماد  ۱۔۴۱

جس کا انہیں شعور نہیں وہ تو جماد کی )صالحین بھی ہیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا 

بجائے صالحین ہی پر صادق آ سکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت 

ہللا تعاٰلی کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے ' ندہ نہیں ہیں وہ ز' فرما دی کہ 

 بعد، دنیاوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی نہ دنیا سے کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔ 
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 پھر ان سے نفع کی اور ثواب و جزا کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ۴۔۴۱

 
 ِ اِحٌد  ۚ فَاَّلَّ ٌ وَّ ْوَن    ِالهـهُُُكْ ِاَله ْسـَتْكَِبُ ُِهْ مُّ نِْكَرةٌ وَّ ِخَرِة قُلُْوُّبُْم مُّ  11ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبَْله

تم سب کا معبود صرف ہللا تعاٰلی اکیال اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں 

 ۔(۱)اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں 

اس نے ' اور مشرکین کے لئے بہت مشکل ہے وہ کہتے ہیں یعنی ایک ہللا کا ماننا منکرین  ۱۔۴۴

دوسرے مقام پر فرمایا ' تمام معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے 

جب ایک ہللا کا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین آخرت کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور جب ہللا کے 

 وش ہوتے ہیں۔سوا دوسرے معبودوں کا ذکر آ جاتا ہے تو خ

 
بُّ الُْمْسـَتْكَِبِْيَن     َّٗه ََل ُُيِ ْوَن َوَما يُْعِلُنْوَن ۭ ِان ُّ ِِ ُ َ يَْعََلُ َما ي  11ََلَجَرَم َانَّ اّلٰله

بیشک و شبہ ہللا تعاٰلی ہر اس چیز کو، جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں، 

 (۱)نہیں فرماتا  بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند

اَ ْستِْکبَار کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار  ۱۔۴۲

یہ ' کر دینا اور دوسروں کو حقیر و کمتر سمجھنا۔ کبر کی یہی تعریف حدیث میں بیان کی گئی ـ

یں جائے گا جس کبر وغرور ہللا کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ، وہ شخص جنت میں نہ

 کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگا۔

 
ِلْْيَ     اَذآ َانَْزَل َربُُُّكْ   قَالُْوٓا َاَساِطْْيُ اَْلَوَّ    11َوِاَذا ِقْيَل لَهُْم مَّ

ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب دیتے 

 ۔(۱)یاں ہیں کہ اگلوں کی کہان

یعنی اعراض اور استہزا کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مکذبین جواب دیتے ہیں۔ ہللا تعاٰلی نے  ۱۔۴٤

ہمیں جو پڑھ کر سناتا ہے، وہ تو پہلے ( صلی ہللا علیہ وسلم)تو کچھ بھی نہیں اتارا، اور محمد 

 لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں سے سن کر بیان کرتا ہے۔

 
ْيَن يُِضلُّْوَِنُْم ِبَغْْيِ ِعَْلٍ ۭ َاََل َساَۗء َما يَزِ ِلَيْحِملُْوٓا َاوْ  ِ َمِة   َوِمْن َاْوَزاِر اَّلَّ َّْوَم الِْقيه    11ُرْوَن    َزاَرُِهْ ََكِمََلً ي

اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے 

کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے  حصے دار ہوں گے جنہیں بےعلمی سے گمراہ

 ۔(۱)ہیں 

یعنی ان کی زبانوں سے یہ بات ہللا تعاٰلی نے نکلوائی تاکہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ  ۱۔۴٢

جس نے لوگوں کو ' دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے۔ نبی نے فرمایا 

مام لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کی طرف بالیا، تو اس شخص کو ان ت

ہدایت کا راستہ اپنائیں گے اور جس نے گمراہی کی طرف بالیا تو اس کو تمام لوگوں کے 

 گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے۔

 
نَ  ُ بُنْيَاَِنُْم ٰمِ يَْن ِمْن قَْبِلهِْم فََاَٰت اّلٰله ِ ْقُف ِمْن فَْوِقهِْم َوَاتههىُُم الَْعَذاُب ِمْن َحْيُث ََل يَْشُعُرْوَن     قَْد َمَكَر اَّلَّ ُم السَّ ــرَّ عَلَْْيِ َٰ  11الَْقَواِعِد فَ

کی عمارتوں ( ان کے منصوبوں)ہللا نے ( آخر)ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، 

اور ان ( ۱)اوپر سے گر پڑیں چھتیں ( ان کی)پر ( کے سروں)کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان 

 (۴)کے پاس عذاب وہاں سے آگیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا 
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بعض مفسرین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود یا بخت  ۱۔۴٦

نصر ہے، جنہوں نے آسمان پر کسی طرح چڑھ کر ہللا کے خالف مکر کیا، لیکن وہ ناکام واپس 

ے اور بعض مفسرین کا خیال میں یہ ایک کہانی ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہللا کے آئ

ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہونگے جس طرح کسی کے مکان کی 

بنیادیں متزلزل ہو جائیں اور وہ چھت سمیت گر پڑے۔ مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے 

نجام کی طرف اشارہ کرنا ہے، جن قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب پر مقصود ان قوموں کے ا

اصرار کیا اور باآلخر عذاب اٰلہی میں گرفتار ہو کر گھروں سمیت تباہ ہوگئے، مثالً قوم عاد 

 وقوم لوط وغیرہ۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا من حیث لم یحتسبوا۔

آیا جہاں سے ان کو وہم وگمان بھی نہ تھا ان کے پاس ایسی جگہ سے ( کا عذاب)پس ہللا '  ۴۔۴٦

' 

 بس ہللا کا عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو وہم وگمان بھی نہ تھا۔۲۔۴٦ 

 
 ِ ْم ۭ قَاَل اَّلَّ ُّْوَن ِفْْيِ ْيَن ُكْنَُتْ تَُشاۗق ِ ََكِۗءَي اَّلَّ ْم َويَُقْوُل َايَْن ُْشَ ــزُِّْيِ َمِة ُُيْ ِفرِْيَن     يْنَ ُُثَّ يَْوَم الِْقيه ْوَۗء عَٰله اْلكه ْزَي الَْيْوَم َوالسُّ ِٰ    11ُاْوتُوا الِْعَْلَ ِانَّ الْ

پھر قیامت والے دن بھی ہللا تعاٰلی انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں 

آج ( ۴)جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے ( ۱)جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، 

 تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔

یعنی یہ تو وہ عذاب تھا جو دنیا میں ان پر آئے اور قیامت والے دن ہللا تعاٰلی انہیں اس  ۱۔۴۷

طرح ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھے گا تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے 

 وں سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ لئے ٹھہرا رکھے تھے، اور جن کی وجہ سے تم مومن

 یعنی جن کو دین کا علم نہیں تھا وہ دین کے پابند تھے وہ جواب دیں گے۔ ۴۔۴۷

 
ٍء  ۭ ََلَ َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمْن ُسْوۗ َكُة َظاِلِمْيٓ َانُْفِسهِْم  ۠فََالَْقُوا السَّ

ِٕ
ٰهىهُُم الَْملهۗى ْيَن تََتَوف ِ َ عَِلْْيٌۢ بِ  اَّلَّ  ِانَّ اّلٰله

ٓ  11َما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن   بَٰله

وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت 

کیوں نہیں؟ ہللا تعاٰلی خوب جاننے واال ہے ( ۱)وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے 

 جو کچھ تم کرتے تھے۔

فیت بیان کی جا رہی ہے جب فرشتے ان کی یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کی ۱۔۴۲

روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں یعنی سمع و طاعت اور عاجزی کا 

مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح میدان محشر میں ہللا 

' ہم مشرک نہیں تھے  ہللا کی قسم،' کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے 

جس دن ہللا تعاٰلی ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو ہللا کے ' دوسرے مقام پر فرمایا 

قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ( جھوٹی)سامنے بھی یہ اسی طرح 

 ہیں۔ 

تو ساری عمر ہی فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں؟ یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری ۴۔۴۲ 

برائیوں میں گزری ہے اور ہللا کے پاس تمہارے اعمال کا ریکارڈ محفوظ ہے تمہارے اس انکار 

 سے اب کیا بنے گا۔

 
ِْيَن    ْيَن ِفْْيَا  ۭ فَلَِبئَْس َمثَْوى الُْمَتَكَٰبِ ِِلِ َ خه  11فَاْدُخلُْوٓا َابَْواَب ََجََّنَّ

پس کیا ہی برا ( ۱)روازوں میں داخل ہو جاؤ پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے د

 ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا۔
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امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ان کی موت کے فوراً بعد سب کی روحیں جہنم میں چلی جاتی  ۱۔۴٢

جہاں ہللا تعاٰلی اپنی قدرت کاملہ سے جسم و روح میں )ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں 

اور صبح شام ان پر )ان میں ایک گونہ تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے، بعد کے باوجود، 

پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں ( آگ پیش کی جاتی ہے

 گی اور ہمیشہ کے لئے یہ جہنم میں داخل کر دیئے جائیں گے۔

 
ََّقْوا َماَذآ َاْنَزلَ  يَْن ات ِ ِخَرِة َخْْيٌ  ۭ َولَ  َوِقْيَل ِلَّلَّ اُر اَْله نَْيا َحَسـنٌَة  ۭ َوَلَ ِذِه الُّ ُنْوا ِِفْ هه ْيَن َاْحس َ ِ ا ۭ ِلَّلَّ    11ِنْعَم َداُر الُْمتَِّقْْيَ   َربُُُّكْ قَالُْوا َخْْيً

اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب 

سے اچھا جن لوگوں نے بھالئی کی ان کے لئے اس دنیا میں بھالئی ہے، اور  دیتے ہیں اچھے

 یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔

 
ِِلَ َيَْ  َِتَا اَْلَِْنهُر لَهُْم ِفْْيَا َما يََشاُۗءْوَن َۭكذه رِْي ِمْن ََتْ َّْدُخلُْوَِنَا َّتْ ُ الُْمتَِّقْْيَ َجنٰهُت عَْدٍن ي    10زِي اّلٰله

ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ طلب کریں 

 گے وہاں ان کے لئے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو ہللا تعاٰلی اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔

 
ِبْْيَ    َكُة َطيِٰ

ِٕ
ٰهىهُُم الَْملهۗى ْيَن تََتَوف ِ ٌ عَلَْيُُكُ   اْدُخلُوا الَْجنََّة ِبَما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن     اَّلَّ  11يَُقْولُْوَن َسَله

وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ 

جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے ( ۱)تمہارے لئے سالمتی ہی سالمتی ہے، 

 ۔(۴)تھے 

ان آیات میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوٰی کا کردار اور ان کا حسن  ۱۔۲۴

 انجام بیان فرمایا ہے۔ 

کے تحت یہ حدیث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض  ٤۲سورہ اعراف کی آیت  ۴۔۲۴

یا جا اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، جب تک ہللا کی رحمت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں فرما

رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو ان میں دراصل کوئی منافقت 

نہیں۔ کیونکہ ہللا کی رحمت کے حصول کے لئے اعمال صالحہ ضروری ہیں، اس کے بغیر 

آخرت میں ہللا کی رحمت مل ہی نہیں سکتی۔ اس لئے حدیث مذکورہ کا مفہوم بھی اپنی جگہ 

ل کی اہمیت بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا صحیح ہے اور عم

 گیا ہے ان ہللا ال ینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔

 
ْينَ  ِ ِِلَ فََعَل اَّلَّ َِٰك ۭ َكذه ِِتَ َاْمُر َرب َكُة َاْو ََّيْ

ِٕ
ِتَْيُُم الَْملهۗى ٓ َاْن ًَتْ ُ َولهِكْن ََكنُْوٓا َانُْفَسهُْم يَْظِلُمْوَن    َهْل يَْنُظُرْوَن ِاَلَّ  11ِمْن قَْبِلهِْم  ۭ َوَما َظلََمهُُم اّلٰله

کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا تیرے رب کا حکم 

ٰلی نے ان پر ہللا تعا( ۴)ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے ( ۱)آجائے؟ 

 ۔(٤)بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ( ۲)کوئی ظلم نہیں کیا 

 
ََتْزُِءْوَن     ا ََكنُْوا ِبٖه يَس ْ ْم مَّ لُْوا َوَحاَق ِّبِ ُت َما َُعِ اه    11فََاَصاَّبُْم َسـيِٰ

پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو 

 (۱)یا گھیر ل

یعنی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں الؤ گے تو ہللا کا عذاب آ جائے گا۔ تو  ۱۔۲٤

یہ استہزا کے طور پر کہتے کہ جا اپنے ہللا سے کہہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے۔ چنانچہ 
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راستہ ان اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، پھر اس سے بچاؤ کا کوئی 

 کے پاس نہیں رہا۔

 
َِبُۗؤََن َوََل حَ  ُن َوََلٓ اه ْ ٍء َنَّ ُ َما َعَبْدََن ِمْن ُدْوِنٖه ِمْن ََشْ ُكْوا لَْو َشاَۗء اّلٰله ْيَن َاْْشَ ِ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ۚ فَهَْل عََٰل َوقَاَل اَّلَّ ِ ِِلَ فََعَل اَّلَّ ٍء ۭ َكذه ْمنَا ِمْن ُدْوِنٖه ِمْن ََشْ رَّ

ُسلِ  َُ الُْمِبْْيُ     الرُّ  11ِاَلَّ الَْبله

مشرک لوگوں نے کہا اگر ہللا تعاٰلی چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا کسی اور کی 

عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے 

 (۱)پہنچا دینا ہے  پہلے لوگوں کا رہا۔ تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھوال پیغام

اس آیت میں ہللا تعاٰلی نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمایا ہے وہ کہتے  ۱۔۲٢

تھے کہ ہم ہللا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے حکم کے بغیر ہی کچھ 

نی قدرت کاملہ سے چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو ہللا تعاٰلی اپ

ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا، وہ اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے۔ 

اگر وہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی مشیت کے مطابق 

کہہ کر '  رسولوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے' ہے۔ ہللا تعاٰلی نے ان کے اس شبہے کا ازالہ 

فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ ہللا تعاٰلی نے تمہیں اس سے روکا 

نہیں ہے۔ ہللا تعاٰلی نے تو تمہیں ان مشرکانہ امور سے بڑی سختی سے روکا ہے۔ اسی لئے وہ 

ہلے اپنی ہر قوم میں رسول بھیجتا اور کتابیں نازل کرتا رہا ہے اور ہر نبی نے آ کر سب سے پ

قوم کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہللا تعاٰلی ہرگز یہ 

پسند نہیں کرتا کہ لوگ شرک کریں کیونکہ اگر اسے یہ پسند ہوتا کہ تکذیب کر کے شرک کا 

روکا، راستہ اختیار کیا اور ہللا نے اپنی مشیت تکوینیہ کے تحت قہراً و جبراً تمہیں اس سے نہیں 

تو یہ اس کی حکمت ومصلحت کا ایک حصہ ہے، جس کے تحت اس نے انسانوں کو ارادہ و 

اختیار کی آزادی دی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کی آزمائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول 

ہمارا پیغام تم تک پہنچا کر یہی سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرو بلکہ ہللا 

ے مطابق اسے استعمال کرو۔ ہمارے رسول یہی کچھ کر سکتے تھے، جو انہوں نے کی رضا ک

 کیا اور تم نے شرک کے آزادی کا غلط استعمال کیا جس کی سزا دائمی عذاب ہے۔

 
اغُْوَت ۚ فَِمِْنُْم مَّ  َ َواْجتَِنُبوا الطَّ ُسْوًَل َاِن اْعُبُدوا اّلٰله ٍة رَّ ْوا ِِف اَْلَْرِض فَانُْظُرْوا َولََقْد بََعثْنَا ِِفْ ُكِٰ ُامَّ لهََلُ  ۭ فَِسْْيُ ْن َحقَّْت عَلَْيِه الضَّ ُ َوِمِْنُْم مَّ ْن َهَدى اّلٰله

ِبْْيَ     11َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة الُْمَكٰذِ

صرف ہللا کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام ( لوگو)ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ 

وں کو تو ہللا تعاٰلی نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگ

 پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹالنے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا؟( ۱)ہوگئی 

مذکورہ شبہے کے ازالے کے لئے مزید فرمایا کہ ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجا اور  ۱۔۲٦

ہ صرف ایک ہللا کی عبادت کرو۔ لیکن جن پر گمراہی ثابت یہ پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا ک

 ہو چکی تھی، انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہ کی۔

 
ٰهِّصِيَْن    ْن ن ُِّضلُّ َوَما لَهُْم ٰمِ َ ََل َُّيِْدْي َمْن ي ُِٕىْم فَِانَّ اّلٰله رِْص عَٰله ُهده  11ِاْن ََتْ

اٰلی اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہشمند رہے ہیں لیکن ہللا تع

 ۔(۱)کردے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے 
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تیری خواہش یقیناً یہی ہے کہ یہ سب ہدایت کا ! اس میں ہللا تعاٰلی فرما رہا ہے۔ اے پیغمبر ۱۔۲۷

ں راستہ اپنا لیں لیکن قوانین الہیہ کے تحت جو گمراہ ہوگئے ہیں، ان کو ہدایت کے راستے پر نہی

 چال سکتا، یہ تو اپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گے، جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

 
لهِكنَّ  َُّمْوُت  ۭ بَٰله َوعًْدا عَلَْيِه َحقًّا وَّ ُ َمْن ي ْم   ََل يَْبَعُث اّلٰله َد َايَْماِِنِ ِ ََجْ    11 اَْكََثَ النَّاِس ََل يَْعلَُمْوَن   َوَاْقَسُمْوا ِِبّلٰله

( ۱)وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو ہللا زندہ نہیں کرے گا 

کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ اس کا برحق الزمی وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے 

 ۔(۴)

آتا  کیونکہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا، انہیں مشکل اور ناممکن نظر ۱۔۲۲

تھا۔ اسی لئے رسول جب انہیں بعث بعد الموت کی بابت کہتا تو اسے جھٹالتے ہیں، اس کی 

تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس یعنی دوبارہ زندہ نہ ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں، 

 قسمیں بھی بڑی تاکید اور یقین کے ساتھ۔

الفت کرتے ہوئے دریاے اس جہالت اور بےعلمی کی وجہ سے رسولوں کی تکذیب و مخ ۴۔۲۲

 کفر میں ڈوب جاتے ہیں۔

 
ِذِبْْيَ     ُْم ََكنُْوا كه ا َاِنَّ ْيَن َكَفُرْوٓ ِ َتِلُفْوَن ِفْيِه َوِلَيْعََلَ اَّلَّ ْي َُيْ ِ َ لَهُُم اَّلَّ  11ِلُيـَبْٰيِ

اس لئے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختالف کرتے تھے اسے ہللا تعاٰلی صاف بیان کردے اور 

 ۔(۱)بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں اس لئے 

یہ وقوع قیامت کی حکمت و علت بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن ہللا تعاٰلی ان چیزوں میں  ۱۔۲٢

فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ دنیا میں اختالف کرتے تھے اور اہل حق اور اہل تقوٰی کو اچھی 

کی سزا دے گا۔ نیز اس دن اہل کفر پر بھی یہ جزا اور اہل کفر و فسق کو ان کے برے عملوں 

بات واضح ہو جائے گی کہ قیامت کے عدم وقوع پر جو قسمیں کھاتے تھے ان میں وہ جھوٹے 

 تھے۔

 
َُّقْوَل ََلٗ ُكْن فَيَُكْوُن     ٍء ِاَذآ َاَرْدنهُه َاْن ن ََّما قَْولـُـنَا ِلََشْ    11ِان

ف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صر

 ۔(۱)جاتی ہے 

یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا، کتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو، مگر ہللا کے لئے تو  ۱۔٤۰

کوئی مشکل نہیں اسے زمین اور آسمان ڈھانے کے لئے مزدوروں، انجینئروں اور مستریوں 

ہیں۔ اسے تو صرف کن کہنا ہے اس کے لفظ کن سے اور دیگر آالت ووسائل کی ضرورت ن

اَعِة ااِلَّ َكلَْمِح اْلبََصِر اَْو ھَُو اَْقَرُب )پلک جھپکتے میں قیامت برپا ہو جائے گی۔  اِنَّ  ۘ  َوَمآ اَْمُر السَّ

َ َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء قَِدْیرٌ  ت قیامت کا معاملہ پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم مد( 77:۔ النحل38( ہللٰاٰ

 میں واقع ہو جائے گا۔

 
نَْيا َحَسـنًَة  ۭ َوََلَْجُر اَْله  ُْم ِِف الُّ ئَِنَّ ِ ِمْنْۢ بَْعِد َما ُظِلُمْوا لَُنَبٰوِ ْيَن َهاَجُرْوا ِِف اّلٰله ِ    10ِخَرِة اَْكََبُ  ۘ لَْو ََكنُْوا يَْعلَُمْوَن    َواَّلَّ

ہم انہیں بہتر ( ۱)رک وطن کیا ہے جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد ہللا کی راہ میں ت

کاش ( ۲)اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، ( ۴)سے بہتر ٹھکانا دنیا میں عطا فرمائیں گے 

 کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔

ہجرت کا مطلب ہے ہللا کے دین کے لئے ہللا کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار  ۱۔٤۱

قے میں چلے جانا جہاں آسانی سے ہللا کے دین پر عمل اور دوست احباب چھوڑ کر ایسے عال
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ہو سکے۔ اس آیت میں ان ہی مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، یہ آیت عام ہے جو تمام 

مہاجرین کو شامل ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی جو 

کر گئے تھے۔ ان کی تعداد عورتوں سمیت ایک  اپنی قوم کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت

سو یا اس سے زیادہ تھی، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ۔ دختر رسول حضرت 

 رقیہ بھی تھیں۔ 

اس سے رزق طیب اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے، جو مسلمانوں کا مرکز بنا، امام ابن  ۴۔٤۱

ت نہیں ہے۔ اس لئے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں منافا

اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی، ہللا تعاٰلی نے دنیا میں ہی انہیں نعم البدل عطا فرما دیا۔ 

 رزق طیب بھی دیا اور پورے عرب پر انہیں اقتدار و تمکن عطا فرمایا۔ 

تو ہر مہاجر کو وظیفہ حضرت عمر نے جب مہاجرین و انصار کے وظیفے مقرر کئے  ۲۔ ٤۱

ْنیَا  ُ فِی الدُّ ۔ 'یہ وہ ہے جس کا ہللا نے دنیا میں وعدہ کیا ہے ' دیتے ہوئے فرمایا۔ ھََذا َما َو َعَدَک ہللٰاٰ

وما ادخر لک فی اآلخرة افضل۔ اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہییں بہتر 

 ہے۔

 
مْ  ِ ْوا َوعَٰله َرّٰبِ ْيَن َصََبُ ِ ُْوَن     اَّلَّ  11يََتَوُكَّ

 وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔

 
ْكِر ِاْن ُكْنَُتْ ََل تَ  لُْوٓا َاْهَل اَّٰلِ ْم فَْسَٔـــ  ٓ ِالَْْيِ ُّْوِ ْ    11ْعلَُمْوَن   َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبِِلَ ِاَلَّ ِرَجاًَل ن

ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے، جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے پس اگر آپ سے پہلے بھی 

 ۔(۱)تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرلو 

ْکر سے مراد اہل کتاب ہیں جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے۔  ۱۔٤۲ اَ ْھُل الذِّ

لئے محمد رسول ہللا  مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، وہ انسان ہی تھے اس

بھی اگر انسان ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ تم ان کی بشریت کی وجہ سے ان کی رسالت کا 

انکار کر دو۔ اگر تمہیں شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء بشر تھے یا مالئکہ؟ 

تھے تو پھر محمد رسول اگر وہ فرشتے تھے تو پھر بیشک انکار کر دینا، اگر وہ بھی انسان ہی 

 ہللا کی رسالت کا محض بشریت کی وجہ سے انکار کیوں؟

 
ْم َولََعلَّهُْم يَتَ  َ ِللنَّاِس َما نُٰزَِل ِالَْْيِ ْكَر ِلُتَبْٰيِ بُِر ۭ َوَاْنَزلْنَآ ِالَْيَك اَّٰلِ نهِت َوالزُّ  11َفكَُّرْوَن    ِِبلَْبيِٰ

ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب  (کتاب)دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، یہ ذکر 

 جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔

 
ِتَْيُُم الَْعَذاُب ِمْن َحْيُث  ُم اَْلَْرَض َاْو ََّيْ ُ ِّبِ ِسَف اّلٰله ْ ِت َاْن ُيَّ اه يِٰ يَْن َمَكُروا الس َّ ِ َ َافََاِمَن اَّلَّ    11ْشُعُرْوَن    ََل ي

بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بےخوف ہوگئے ہیں کہ ہللا تعاٰلی انہیں زمین میں 

 دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آجائے جہاں کا انہیں وہم وگمان بھی نہ ہو۔

 
ْم فََما ُِهْ ِبُمْعِجزِيَْن     ُخَذُِهْ ِِفْ تََقلُُِّبِ    11َاْو ََّيْ

 یہ کسی صورت میں ہللا تعاٰلی کو عاجز نہیں کر سکتے۔( ۱)یا انہیں چلتے پھرتے پکڑلے 

۔ جب تم تجارت اور کاروبار کے لئے سفر پر ۱اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، مثاًل،  ۱۔٤٦

۔ یا ۲۔ جب تم کاروبار کو فروغ دینے کے لئے مختلف حیلے اور طریقے اختیار کرو،۴جاؤ،
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نے کے لئے اپنے بستروں پر جاؤ۔ یہ تَقَلُّب کے مختلف مفہوم ہیں۔ ہللا تعاٰلی جب رات کو آرام کر

 چاہے ان صورتوں میں بھی تمہارا مواخذا کر سکتا ہے۔

 
ِحْْيٌ      ٍف ۭ فَِانَّ َربَُُّكْ لََرُءْوٌف رَّ ــوُّ ُخَذُِهْ عَٰله ََّتَ  11َاْو ََّيْ

مہارا پروردگار اعٰلی شفقت اور انتہائی رحم واال پس یقیناً ت( ۱)یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے 

 ۔(۴)ہے 

نخوف کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی دل میں عذاب اور مواخذے کا ڈر  ۱۔٤۷

ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو خوف محسوس کرتا 

 بعض دفعہ اس طرح مؤاخذہ ہوتا ہے۔  ہے کہ کہیں ہللا میری گرفت نہ کر لے چنانچہ

کہ وہ گناہوں پر فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور اس مہلت سے بہت سے  ۴۔٤۷

 لوگوں کو توبہ و استغفار کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔

 
ََّتَفيَُّؤا ِظلهُِلٗ َعِن ا ٍء ي ُ ِمْن ََشْ ِخُرْوَن    َاَولَْم يََرْوا ِاٰله َما َخلََق اّلٰله ِ َوُِهْ ده ٰه ِل ُْسًَّدا ّلٰلِ

ِٕ
َماۗى  11لَْيِمْْيِ َوالشَّ

کیا انہوں نے ہللا کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ کہ اس کے سائے دائیں بائیں 

 ۔(۱)جھک جھک کر ہللا تعاٰلی کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں 

ت و کبریائی اور اس کی جاللت شان کا بیان ہے کہ ہرچیز اس کے ہللا تعاٰلی کی عظم ۱۔٤۲

سامنے جھکی ہوئی اور مطیع ہے۔ جمادات ہوں یا حیوانات یا جن و انسان اور مالئکہ۔ ہر وہ 

چیز جس کا سایہ ہے اور اس کا سایہ دائیں بائیں جھکتا ہے تو وہ صبح و شام اپنے سائے کے 

مجاہد فرماتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے تو ہرچیز ہللا کے ساتھ ہللا کو سجدہ کرتی ہے۔ امام 

 سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔

 
ْوَن     َتْكَِبُ َكُة َوُِهْ ََل يَس ْ

ِٕ
الَْملهۗى ٍة وَّ َـّ ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض ِمْن َداۗب وه مه ِ يَْسُجُد َما ِِف السَّ  {السجدہ}11َوّلِلٰه

م فرشتے ہللا تعاٰلی کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تما

 ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔

 
ْن فَْوِقهِْم َويَْفَعلُْوَن َما يُْؤَمُرْوَن     ُْم ٰمِ افُْوَن َرّبَّ  ۞  11َُيَ

اور جو حکم مل جائے اس کی ( ۱)اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، کپکپاتے رہتے ہیں 

 ۔(۴)تعمیل کرتے ہیں 

 ہللا کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔  ۱۔٢۰

ہللا کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے بلکہ جس کا حکم دیا جاتا ہے، بجا التے ہیں، جس  ۴۔٢۰

 سے منع کیا جاتا ہے، اس سے دور رہتے ہیں۔

 
اِحٌد ۚ فَ  ٌ وَّ ََّما ُهَو ِاَله ُ ََل تَتَِّخُذْوٓا ِالهـهَْْيِ اثْـنَْْيِ ۚ ِان َي فَاْرَهُبْوِن    َوقَاَل اّلٰله  10ِاَّيَّ

پس تم سب ( ۱)ہللا تعاٰلی ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ۔ معبود تو صرف وہی اکیال ہے 

 میرا ہی ڈر خوف رکھو۔

کیونکہ ہللا کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اگر آسمان وزمین میں دو معبود ہوتے تو  ۱۔٢۱

تھا یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو چکا ہوتا۔ جب کائنات کا خالق نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا 

ایک ہے اور وہی بال شرکت غیر تمام کائنات کا نظم و نسق چال رہا ہے تو معبود بھی صرف 

 وہی ہے جو اکیال ہے۔ دو یا دو سے زیادہ نہیں ہیں۔
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ْيُن َواِصًبا  ِت َواَْلَْرِض َوََلُ اٰلِ وه مه ِ تَتَُّقْوَن     ۭ َوََلٗ َما ِِف السَّ  11 َافَغَْْيَ اّلٰله

کیا پھر ( ۱)آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت الزم ہے، 

 تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟۔

ان کے ' اسی کی عبادت و اطاعت دائمی اور الزم ہے َواِصب کے معنی ہمیشگی کے ہیں  ۱۔٢۴

' اور اس کا وہی مطلب ہے جو دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ '  لئے عذاب ہے ہمیشہ کا

اسی کے لئے ! پس ہللا کی عبادت کرو، اسی کے لئے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، خبردار

 ۔'خالص بندگی ہے 

 
ـ ـــــ  ُّ فَِالَْيِه َّتْ ُُكُ الْضُّ ِ ُُثَّ ِاَذا َمسَّ ْعَمٍة فَِمَن اّلٰله ِٰ ْن ن  ۚ 11ُرْوَن    َوَما ِبُُكْ ٰمِ

اب بھی جب تمہیں کوئی ( ۱)تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، 

 ۔(۴)مصیبت پیش آجائے تو اسی کی طرف نالہ اور فریاد کرتے ہو 

 جب سب نعمتوں کا دینے واال صرف ایک ہللا ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ ۱۔٢۲

 کے ایک ہونے کا عقیدہ قلب و جدان کی گہرائیوں میں راسخ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہللا ۴۔٢۲

ہے جو اس وقت ابھر کر سامنے آ جاتا ہے جب ہر طرف سے مایوسی کے بادل گہرے ہو جاتے 

 ہیں۔

 
ْم يُّْشُِكْوَن     ِ نُُْكْ ِبَرّٰبِ َّ َعْنُُكْ ِاَذا فَرِيٌْق ِمٰ    11ُُثَّ ِاَذا َكَشَف الْضُّ

بت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک اور جہاں اس نے وہ مصی

 کرنے لگ جاتے ہیں۔

 
ُْم ۭ فَتََمتَُّعْوا  ۣ فََسْوَف تَْعلَُمْوَن    تَيِْنه  11ِلَيْكُفُرْوا ِبَمآ اه

اچھا کچھ فائدہ اٹھالو آخرکار تمہیں معلوم ہو ( ۱)کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ 

 (۴)ہی جائیگا 

کے ( بیماری، تنگ دستی اور نقصان وغیرہ)لیکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف  ۱۔٢٢

 دور ہوتے ہی وہ پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔

۔ 32( قُْل تََمتَُّعْوا فَاِنَّ َمِصْیَرُكْم اِلَى النَّارِ )یہ اس طرح ہی ہے جیسے اس سے قبل فرمایا تھا،  ۴۔٢٢

 باآلخر تمہارا ٹھکانا جہنم ہے۔! د روزہ زندگی میں فائدہ اٹھالوچن( 10:ابراہیم

 
وْ  لُنَّ َُعَّا ُكْنَُتْ تَْفََتُ ِ لَتُْسَٔـــ  ُْم  ۭ ًَتّلٰله ا َرَزْقِنه مَّ َعلُْوَن ِلَما ََل يَْعلَُمْوَن نَِصْيًبا ٰمِ  11َن    َوََيْ

ی میں سے مقرر کرتے اور جسے جانتے بو جھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روز

 ۔(۴)وہللا تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا ( ۱)ہیں، 

یعنی جن کو یہ حاجت روا، مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہیں، وہ پتھر کی مورتیاں ہیں  ۱۔٢٦

یا جنات و شیاطین ہیں، جن کی حقیقت کا ان کو علم ہی نہیں۔ اسی طرح قبروں میں مدفون لوگوں 

ی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ ہللا کے پسندیدہ ک

افراد میں ہیں یا کسی دوسری فہرست میں؟ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا لیکن ان ظالم لوگوں نے 

کے دئیے ان کی حقیقت سے ناآشنا ہونے کے باوجود، انہیں ہللا کا شریک ٹھہرا رکھا ہے اور ہللا 

ہوئے مال میں سے ان کے لیے بھی نذر ونیاز کے طور پر حصہ مقرر کرتے ہیں بلکہ ہللا کا 

حصہ رہ جائے تو بیشک رہ جائے ان کے حصے میں کمی نہیں کرتے جیسا کہ سورة االنعام 

 میں بیان کیا گیا ہے۔
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ت قیامت والے دن تم تم جو ہللا پر افترا کرتے ہو کہ اس کا شریک یا شرکا ہیں، اس کی باب ۴۔٢٦

 سے پوچھا جائے گا۔

 
ََتُْوَن     ا يَش ْ نَٗه   َولَهُْم مَّ ْبحه ِ الَْبنهِت س ُ َعلُْوَن ّلِلٰه  11َوََيْ

اور وہ ہللا سبحانہ و تعاٰلی کے لئے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لئے وہ جو اپنی خواہش 

 (۱)کے مطابق ہو 

فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے ( نہخزاعہ اور کنا)عرب کے بعض قبیلے  ۱۔٢۷

کہ یہ ہللا کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ ہللا کی اوالد قرار دی۔ جب کہ اس کی کوئی 

اوالد نہیں۔ پھر اوالد بھی مونث، جسے وہ اپنے لئے پسند ہی نہیں کرتے ہللا کے لئے اسے پسند 

تمہارے لئے بیٹے اور اس کے لئے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی  کیا' کیا، جسے دوسرے مقام پر فرمایا 

 یہاں فرمایا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں، بیٹی کوئی نہ ہو۔' بھونڈی تقسیم ہے 

 
ُهَو َكِظْْيٌ     ٗه ُمْسَودًّا وَّ َ َاَحُدُِهْ ِِبَْلُنْٰثه َظلَّ َوَْجُ  ۚ 11َوِاَذا بُّٰشِ

ے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہون

 ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے

 
اِب  ۭ َاََل سَ  َ ٗه ِِف الَتُّ َ ِبٖه  ۭ َايُْمِسُكٗه عَٰله ُهْوٍن َاْم يَُدسُّ ِء َما بُّٰشِ ى ِمَن الَْقْوِم ِمْن ُسْوۗ ُْكُْوَن    يََتَواره  11اَۗء َما َُيْ

وگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے اس بری خبر کی وجہ سے ل

 (۱)کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں؟ ! ساتھ لئے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے، آہ

یعنی لڑکی کی والدت کی خبر سن کر ان کا تو یہ حال ہوتا ہے جو مذکور ہوا، اور ہللا کے  ۱۔٢٢

را یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہللا تعاٰلی لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ کیسا ب

بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے، نہیں ہللا کے نزدیک لڑکے 

اور لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہے نہ جنس کی نبیاد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں 

نصافی اور سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت ہے یہاں تو صرف عربوں کی اس نا ا

مقصود ہے جو انہوں نے ہللا کے ساتھ اختیار کیا تھا درآں حالیکہ ہللا کی برتری اور فوقیت کے 

وہ بھی قائل تھے جس کا منطقی نتیجہ تو یہ تھا کہ جو چیز یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہللا 

ے اس کے برعکس کیا۔ یہاں صرف اسی نا کے لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے لیکن انہوں ن

 انصافی کی وضاحت کی گئی ہے۔

 
ِ الَْمثَُل اَْلَْعٰله  ۭ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ  ْوِء ۚ َوّلِلٰه ِخَرِة َمثَُل السَّ ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبَْله ِ    11     ِلَّلَّ

ے لئے تو بہت ہی بلند صفت ہللا ک( ۱)آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے 

 ۔(۴)ہے، وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے 

یعنی کافروں کے برے اعمال بیان کئے گئے ہیں انہیں کے لئے بری مثال یا صفت ہے  ۱۔٦۰

یعنی جہل اور کفر کی صفت۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہللا کی جو بیوی اور اوالد یہ ٹھہراتے ہیں، یہ 

 خرت ہللا کے لئے بیان کرتے ہیں۔ بری مثال ہے جو یہ منکرین آ

یعنی اس کی ہر صفت، مخلوق کے مقابلے میں اعٰلی و برتر ہے، مثالً اس کا علم و سیع  ۴۔٦۰

ہے، اس کی قدرت ال متناہی ہے، اس کی جود و عطا بےنظیر ہے۔ و عٰلی ہذا القیاس یا یہ مطلب 

یا بری مثال ( فتح القدیر)یرہ ہے کہ وہ قادر ہے، خالق ہے۔ رازق ہے اور سمیع و بصیر ہے وغ

 کا مطلب نقص کوتاہی ہے اور مثل اعلی کا مطلب کمال مطلق ہر لحاظ سے ہللا کے لیے ہے۔
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ٓ َاَجٍل مُّ  ُرُِهْ ِاٰله َُّؤٰخِ لهِكْن ي ٍَّة وَّ ا تََرَك عَلَْْيَا ِمْن َداۗب ُ النَّاَس ِبُظلِْمهِْم مَّ ى ۚ فَِاَذا َجاۗ َولَْو يَُؤاِخُذ اّلٰله َتْقِدُمْوَن    َسمًّ ََل يَس ْ َتْاِخُرْوَن َساعًَة وَّ  10َء َاَجلُهُْم ََل يَس ْ

اگر لوگوں کے گناہ پر ہللا تعاٰلی ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ 

جب ان کا وہ وقت آجاتا ہے تو ( ۴)لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے ( ۱)رہتا 

 ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ ایک

یہ اس کی نرم دلی ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی نافرمانیاں  ۱۔٦۱

دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں سلب کرتا ہے نہ فوری مواخذہ ہی کرتا ہے حاالنکہ اگر 

کرنا شروع کر دے تو ظلم اور معصیت اور کفر اور ارتکاب معصیت کے ساتھ ہی وہ مواخذہ 

شرک اتنا عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کیونکہ جب برائی عام ہو جائے 

تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہالک کر دیئے جاتے ہیں تاہم آخرت میں وہ عند ہللا 

 ۔۴۱۱۲حظۃ ہو صحیح بخاری۔ نمبر مال)سرخرو رہیں گے جیسا کہ حدیث میں وضاحت آتی ہے 

یہ اس کی حکمت کا بیان ہے جس کے تحت وہ ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے تاکہ  ۴۔٦۱

ایک تو ان کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دوسرے، ان کی اوالد میں سے کچھ ایماندار نکل 

 آئیں۔

 
ِ َما يَْكَرُهْوَن َوتَِصُف َالِْسـنََُتُ  َعلُْوَن ّلِلٰه ْفَرُطْوَن    َوََيْ ُْم مُّ ّنه ۭ ََل َجَرَم َانَّ لَهُُم النَّاَر َوَاِنَّ  11ُم اْلَكِذَب َانَّ لَهُُم الُْحس ْ

اور ان کی زبانیں ( ۱)اور وہ اپنے لئے جو ناپسند رکھتے ہیں ہللا کے لئے ثابت کرتے ہیں 

ل ان کے لئے آگ نہیں نہیں، دراص( ۴)جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لئے خوبی ہے 

 ۔(۲)ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں 

 یعنی بیٹیاں۔ یہ تکرار تاکید کے لئے ہے۔  ۱۔٦۴

یہ ان کی دوسری خرابی کا بیان ہے کہ وہ ہللا کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کرتے ہیں ان  ۴۔٦۴

ہیں اور دنیا کی کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہے، ان کے لئے بھالئیاں 

 طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ 

ہے اور وہ ہے جہنم کی آگ، جس میں وہ دوزخیوں کے پیش ' اچھا ' یعنی یقیناً ان کا انجام  ۲۔٦۴

رو پہلے جانے والے ہوں گے۔ فََرط کے یہی معنی حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ نبی صلی ہللا علیہ 

میں حوض کوثر پر تمہارا پیش ' ( صحیح بخاری)' لَی اْلَحْوِض اَ نَا فََرطُُکْم عَ ' وسلم نے فرمایا 

ایک دوسرے معنی ُمفَرطُْوَن کے یہ کئے گئے ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈال کر ' رو ہوں گا 

 فراموش کر دیا جائے گا۔

 
ُن َاُْعَ  ْيطه ْن قَْبِِلَ فََزيََّن لَهُُم الش َّ  ُاَمٍم ٰمِ

ٓ ِ لََقْد َاْرَسلْنَآ ِاٰله ُُم الَْيْوَم َولَهُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ     ًَتّلٰله  11الَهُْم فَهَُو َوِلْيُّ

ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان ! وہللا

وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے ( ۱)کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیئے 

 ردناک عذاب ہے۔اور ان کے لئے د( ۴)

جس کی وجہ سے انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی جس طرح پیغمبر قریش مکہ  ۱۔٦۲

 تیری تکذیب کر رہے ہیں۔ 

اَْلیَْوَم سے یا تو زمانہ دنیا مراد ہے، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے، یا اس سے مراد  ۴۔٦۲

نے پچھلی امتوں کو گمراہ آخرت ہے کہ وہاں بھی یہ ان کا ساتھی ہوگا۔ یعنی یہی شیطان جس 

 کیا، آج وہ ان کفار مکہ کا دوست ہے اور انہیں تکذیب رسالت پر مجبور کر رہا ہے۔

 
َِٰقْوٍم  ًة ل َرْْحَ ي اْختَلَُفْوا ِفْيِه   َوُهًدى وَّ ِ َ لَهُُم اَّلَّ ُّْؤِمنُْوَن    َوَمآ َانَْزلْنَا عَلَْيَك اْلِكتهَب ِاَلَّ ِلُتـَبْٰيِ  11ي
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و ہم نے آپ پر اس لئے اتارا ہے کہ آپ ان کے لئے ہر اس چیز کو واضح کر دیں اس کتاب ک

 اور یہ ایمان داروں کے لئے راہنمائی اور رحمت ہے۔( ۱)جس میں وہ اختالف کر رہے ہیں 

اس میں نبی کا یہ منصب بیان کیا گیا کہ عقائد و احکام شرعیہ کے سلسلے میں یہود و  ۱۔٦٤

سی طرح مجوسیوں اور مشرکین کے درمیان اور دیگر اہل مذاہب انصاری کے درمیان اور ا

کے درمیان جو باہم اختالف ہے، اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق اور باطل واضح 

 ہو جائے تاکہ لوگ حق کو اختیار اور باطل سے پرہیز کریں۔

 
َماِۗء َماًۗء فََاْحيَا ِبِه اَْلَرْ  ُ َاْنَزَل ِمَن السَّ َّْسَمُعْوَن   َواّلٰله َِٰقْوٍم ي ِِلَ ََلٰيًَة ل    11َض بَْعَد َمْوَِتَا  ۭ ِانَّ ِِفْ ذه

اور ہللا آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً 

 اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنیں۔

 
ًة   ۭ  ِِبْْيَ   َوِانَّ لَُُكْ ِِف اَْلَنَْعاِم لَِعَْبَ ِٰلّٰشه غًا ل

ِٕ
ََّبنًا َخاِلًصا َساۗى َدٍم ل ا ِِفْ بُُطْوِنٖه ِمْنْۢ بَْْيِ فَْرٍث وَّ مَّ  11نُْسِقْيُُكْ ٰمِ

میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے ( ۱)تمہارے لئے تو چوپایوں 

و پینے والوں کے لئے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پالتے ہیں ج

 ۔(۴)سہتا پچتا ہے 

 مراد ہوتے ہیں۔( اور بھیڑ، دنبہ)سے اونٹ، گائے، بکری ( چوپائے)اَْنَعام  ۱۔٦٦

یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں، معدے میں جاتا ہے، اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر  ۴۔٦٦

اور پیشاب اپنے اپنے  اور پیشاب بنتا ہے، خون رگوں میں اور دودھ تھنوں میں اسی طرح گوبر

مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے اور نہ گوبر 

پیشاب کی بدبو۔ سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا 

 ہے۔

 
ْيِل َواَْلَْعنَاِب تَتَِّخُذْوَن ِمنُْه سَ  ِٰ ِت النَّ َّْعِقلُْوَن    َوِمْن ثََمره َِٰقْوٍم ي ِِلَ ََلٰيًَة ل ِرْزقًا َحَسـنًا  ۭ ِانَّ ِِفْ ذه  11َكًرا وَّ

اور عمدہ روزی ( ۱)اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو 

 بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لئے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔

ھی جب شراب حرام نہیں تھی، اس لئے حالل چیزوں کے ساتھ اس یہ آیت اس وقت اتری ت ۱۔٦۷

کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں َسَکًر ا کے بعد ِرْزقًا َحَسنًا ہے، جس میں اس بات کی 

طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ نیز یہ سورت مکی ہے۔ جس میں شراب کے 

 رتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہو گئی۔بارے ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی سو

 
ا يَْعرُِشْوَن    َجِر َوِممَّ ِمَن الشَّ ِذْي ِمَن الِْجَباِل بُُيْوًًت وَّ ِ َُّك ِاَٰل النَّْحِل َاِن اَّتَّ    11َوَاْوْحه َرب

ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور ( ۱)آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات 

 بنا۔( چھتے)ہوئی اونچی اونچی ٹٹیوں میں اپنے گھر لوگوں کی بنائی 

َوَحًی سے مراد الہام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو ہللا تعاٰلی نے اپنی طبعی ضروریات کی  ۱۔٦۲

 تکمیل کے لئے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔

 
ُرُج  ِِٰك ُذلًَُل  ۭ َُيْ ُبَل َرب ِت فَاْسلُِِكْ س ُ ْي ِمْن ُكِٰ الثََّمره ََّتَفكَّ ُُثَّ ُُكِ َِٰقْوٍم ي ِِلَ ََلٰيًَة ل ِٰلنَّاِس ۭ ِانَّ ِِفْ ذه َتِلٌف َالَْوانُٗه ِفْيِه ِشَفاٌۗء ل ْٰ اٌب مُّ ُرْوَن     ِمْنْۢ بُُطْوِِنَا َْشَ

11 
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اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے پیٹ سے 

اور جس میں لوگوں کے ( ۴)کے رنگ مختلف ہیں  جس( ۱)رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، 

 ہے غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔( ۲)لئے شفا 

شہد کی مکھی پہلے پہاڑوں میں، درختوں میں انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا مسدس  ۱۔٦٢

ا۔ پھر وہ باغوں، خانہ اور چھتہ اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہت

جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا جوس اپنے پیٹ 

میں جمع کرتی ہے اور پھر انہیں راہوں سے، جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے، واپس لوٹتی ہے 

جسے  اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، جہاں اس کے منہ یا دبر سے وہ شہد نکلتا ہے

 سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی مشروب روح افزا۔ ' شراب ' قرآن نے 

کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی نیال اور کوئی زرد رنگ کا، جس قسم کے پھلوں اور  ۴۔٦٢

کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے، اسی حساب سے اس کا رنگ اور ذائقہ بھی مختلف 

 ہوتا ہے۔ 

ے ہے۔ یعنی بہت سے امراض کے لئے شہد میں شفا ہے۔ یہ ِشفَاء میں تنکیر تعظیم کے لئ ۲۔٦٢

نہیں کہ مطلقًا ہر بیماری کا عالج ہے۔ علمائے طب نے تشریح کی ہے کہ شہد یقیناً ایک شفا 

بخش قدرتی مشروب ہے۔ لیکن مخصوص بیماریوں کے لئے نہ کہ ہر بیماری کے لئے۔ حدیث 

صحیح البخاری، )یٹھی چیز اور شہد پسند تھا میں آتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو حلوا م

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تین ( کتاب االشربہ۔ باب شراب الحلواء والعسل

میں شہد کے پینے میں اور آگ سے داغنے ( پچھنے لگانے)چیزوں میں شفا ہے۔ فصد کھلوانے 

حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگونے سے منع کرتا ہوں۔ 

کے مرض میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے شہد پالنے کا مشورہ دیا جس سے ( دست)اسہال 

مزید فضالت خارج ہوئے اور گھر والے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہوگیا ہے پھر نبی 

ایا ہللا سچا ہے صلی ہللا علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرم

اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ جا اور اسے شہد پال چنانچہ تیسری مرتبہ میں اسے شفائے 

 کاملہ حاصل ہو گئی۔

 
 َاْرَذِل الُْعُمِر ِلَِكْ ََل يَْعََلَ بَْعَد ِعَلٍْ 

ٓ ْن يَُّردُّ ِاٰله ٰهىُُكْ ڐَوِمنُُْكْ مَّ ُ َخلََقُُكْ ُُثَّ يََتَوف َ عَِلْْيٌ قَِديٌْر     َشـْيــَواّلٰله ا  ِۭانَّ اّلٰله ً    11ـــ 

ہللا تعاٰلی ہی نے تم سب کو پیدا کیا وہی پھر تمہیں فوت کرے گا، تم میں ایسے بھی ہیں جو 

( ۱)بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں 

 بیشک ہللا دانا اور توانا ہے۔

ان طبعی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا جب انس ۱۔۷۰

ہے اور بعض دفعہ عقل بھی ماؤف، اور وہ نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہی طویل عمر 

 ہے جس سے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے۔

 

s ْي ِ ْزِق ۚ فََما اَّلَّ َل بَْعَضُُكْ عَٰله بَْعٍض ِِف الٰرِ ُ فَضَّ حَ َواّلٰله ِ ََيْ ْي ِرْزِقهِْم عَٰله َما َملََكْت َايَْماُِنُْم فَهُْم ِفْيِه َسَواٌۗء  ۭ َافَِبِنْعَمِة اّلٰله لُْوا ِبَراٰۗدِ  10ُدْوَن     َن فُٰضِ

ہللا تعاٰلی ہی نے تم سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں 

تحت غالموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ما 

 تو کیا یہ لوگ ہللا کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں۔( ۱)برابر ہوجائیں 

یعنی جب تم اپنے غالموں کو اتنا مال اسباب دنیا نہیں دیتے کہ تمہارے برابر ہو جائیں تو  ۱۔۷۱

 ہی کے بندے اور غالم ہیں ہللا کا ہللا تعاٰلی کب یہ پسند کرے گا کہ تم کچھ لوگوں کو، جو ہللا

شریک اور اس کے برابر قرار دے دو، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاشی لحاظ سے 
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انسانوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ ہللا تعاٰلی کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے۔ 

میں ہے یعنی معاشی جسے جبری قوانین کے ذریعے ختم نہیں کیا جاسکتا کہ اشتراکی نظام 

مساوات کی غیر فطری کوشش کی بجائے ہر کسی کو معاشی میدان میں کسب معاش کے لئے 

 مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع میسر ہونے چاہیں۔

کہ ہللا کے دئیے ہوئے مال میں سے غیر ہللا کے لیے نذر نیاز نکالتے ہیں اور یوں کفران ۴۔۷۱ 

 نعمت کرتے ہیں۔

 
ُ جَ  يِٰ َواّلٰله َن الطَّ َرَزقَُُكْ ٰمِ ْن َاْزَواِجُُكْ بَِنْْيَ َوَحَفَدًة وَّ َجَعَل لَُُكْ ٰمِ ْن َانُْفِسُُكْ َاْزَواًجا وَّ ِ ُِهْ يَْكُفُرْوَن    َعَل لَُُكْ ِمٰ    11بهِت ۭ َافَِبالَْباِطِل يُْؤِمنُْوَن َوِبِنْعَمِة اّلٰله

بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے  ہللا تعاٰلی نے تمہارے لئے تم میں سے ہی تمہاری

تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی 

 اور ہللا تعاٰلی کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔( ۱)لوگ باطل پر ایمان الئیں گے؟ 

ت میں مذکور ہیں، سوال کر رہا ہے یعنی ہللا تعاٰلی اپنے انعامات کا تذکرہ کر کے جو آی ۱۔۷۴

کہ سب کچھ دینے واال تو ہللا ہے، لیکن یہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور 

 دوسروں کا ہی کہنا مانتے ہیں۔

 
ا وَّ  ً ِت َواَْلَْرِض َشـْئَـــ  وه مه َن السَّ ِ َما ََل يَْمِِلُ لَهُْم ِرْزقًا ٰمِ َتِطْيُعْوَن   َويَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله  ۚ 11ََل يَس ْ

اور وہ ہللا تعاٰلی کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو 

 ۔(۱)روزی نہیں دے سکتے اور نہ قدرت رکھتے ہیں 

یعنی ہللا کو چھوڑ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا  ۱۔۷۲

 اختیار نہیں۔

 
َ يَْعََلُ َوَانَُْتْ ََل تَْعلَُمْوَن    فَ  ِ اَْلَْمثَاَل ۭ ِانَّ اّلٰله  11ََل تَْْضِبُْوا ّلِلٰه

 ہللا تعاٰلی خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔( ۱)پس ہللا تعاٰلی کے لئے مثالیں مت بناؤ 

ہو تو کوئی جس طرح مشرکین مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہو یا اس سے کوئی کام  ۱۔۷٤

براہ راست بادشاہ سے نہیں مل سکتا ہے۔ پہلے اسے بادشاہ کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے 

تب کہیں جا کر بادشاہ تک اس کی رسائی ہوتی ہے اسی طرح ہللا کی ذات بھی بہت اعلی اور 

لہ اونچی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کا وسی

پکڑتے ہیں۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا، تم ہللا کو اپنے پر قیاس مت کرو نہ اس قسم کی مثالیں دو۔ اس 

لیے کہ وہ تو واحد ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے، نہ 

ے حاضر و ناظر نہ سمیع وبصیر۔ کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے رعایا کے حاالت وضروریات س

آگاہ ہو جائے جب کہ ہللا تعاٰلی تو ظاہر وباطن اور حاضر غائب ہرچیز کا علم رکھتا ہے، رات 

کی تاریکیوں میں ہونے والے کاموں کو بھی دیکھتا ہے اور ہر ایک کی فریاد سننے پر بھی 

 قادر ہے۔ بھال ایک انسانی بادشاہ اور حاکم کا ہللا تعاٰلی کے ساتھ کیا مقابلہ اور موازنہ؟

 
َزْقنهُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسـنًا فَهَُو يُ  َمْن رَّ ٍء وَّ ْملُْوًَك َلَّ يَـْقِدُر عَٰله ََشْ ُ َمثًََل َعْبًدا مَّ َب اّلٰله ُِهْ ََل َْضَ ِ  ۭ بَْل اَْكََثُ َتٗوَن ۭ َالَْحْمُد ّلِلٰه ًرا  ۭ َهْل يَس ْ ََجْ ا وَّ ْنِفُق ِمنُْه ِْسًّ

 11يَْعلَُمْوَن    

یک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غالم ہے دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا ہللا تعاٰلی ا

اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی 

ہللا تعاٰلی ( ۱)ہے، جس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ 

 ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ہی کے لئے سب تعریف ہے، بلکہ
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بعض کہتے ہیں کہ یہ غالم اور آزاد کی مثال ہے کہ پہال شخص غالم اور دوسرا آزاد  ۱۔۷٢

ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہال کافر 

کی ( معبودان باطلہ)اٰلی اور بت اور دوسرا مومن ہے۔ یہ برابر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہللا تع

مثال ہے، پہلے سے مراد بت اور دوسرے سے ہللا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے مطلب 

یہی ہے کہ ایک غالم اور آزاد، باوجود اس بات کے کہ دونوں انسان ہیں، دونوں ہللا کی مخلوق 

باوجود رتبہ اور شرف ہیں اور بھی بہت سی چیزیں دونوں کے درمیان مشترکہ ہیں، اس کے 

اور فضل و منزلت میں تم دونوں کو برابر نہیں سمجھتے تو ہللا تعاٰلی اور پتھر کی ایک مورتی 

 یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں۔

 
ُهَو َك  عَٰله َمْولهى ٍء وَّ ُجلَْْيِ َاَحُدَُهَآ َاْبَُكُ ََل يَـْقِدُر عَٰله ََشْ ُ َمثًََل رَّ َب اّلٰله ُمُر ِِبلَْعْدِل   َوُهَو َوَْضَ ْ َتِوْي ُهَو    َوَمْن َّيَّ ِت ِِبَْْيٍ  َۭهْل يَس ْ هُّ ََل ََّيْ ْ ُه    َايْنَـَما يَُوَٰجِ

ْستـَـِقْْيٍ     اٍط مُّ    11عَٰله ِِصَ

دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے ( ۱)ہللا تعاٰلی ایک اور مثال بیان فرماتا ہے 

نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیج دو  اور کسی چیز پر اختیار

اور ہے بھی سیدھی راہ پر، ( ۴)کوئی بھالئی نہیں التا، کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے 

 برابر ہو سکتے ہیں؟

 یہ ایک اور مثال ہے جو پہلے سے زیادہ واضح ہے۔  ۱۔۷٦

کہ ہر بات بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سیدھی اور ہر کام کرنے پر قادر ہے کیون ۴۔۷٦

راہ یعنی دین اور سیرت صالحہ پر۔ یعنی کمی بیشی سے پاک۔ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، 

اسی طرح ہللا تعاٰلی اور وہ چیزیں، جن کو لوگ ہللا کا شریک ٹھہراتے ہیں، برابر نہیں ہو 

 سکتے۔

 
ِت َواَْلَ  وه مه ِ غَْيُب السَّ ٍء قَِدْيٌر    َوّلِلٰه َ عَٰله ُكِٰ ََشْ اعَِة ِاَلَّ َُكَْمِح الَْبَّصِ َاْو ُهَو َاقَْرُب ۭ ِانَّ اّلٰله  11ْرِض ۭ َوَمآ َاْمُر السَّ

اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ( ۱)آسمانوں اور زمین کا غیب صرف ہللا تعاٰلی ہی کو معلوم ہے 

ادہ قریب۔ بیشک ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زی

 ۔(۴)

یعنی آسمان اور زمین میں جو چیزیں غائب ہیں اور وہ بیشمار ہیں اور انہی میں قیامت کا  ۱۔۷۷

علم ہے۔ ان کا علم ہللا کے سوا کسی کو نہیں۔ اس لئے عبادت کے الئق بھی صرف ایک ہللا ہے 

علم نہیں نہ وہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر  نہ کہ وہ پتھر کے بت جن کو کسی چیز کا

 ہیں۔ 

یعنی اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ وسیع وعریض کائنات اس کے حکم سے پلک  ۴۔۷۷

جھپکنے میں بلکہ اس سے بھی کم لمحے میں تباہ برباد ہو جائے گی۔ یہ بات بطور مبالغہ نہیں 

قدرت غیر متناہی ہے۔ جس کا ہم اندازہ نہیں کر ہے بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے کیونکہ اس کی 

سکتے، اس کے ایک لفظ ُکْن سے سب کچھ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ قیامت بھی اس 

 کہنے سے برپا ہو جائے گی۔( ہو جا)کے ُکنْ 

 
ا    وَّ  ً ههِتُُكْ ََل تَْعلَُمْوَن َشـْئَـــ  ْنْۢ  بُُطْوِن ُامَّ ُ َاْخَرَجُُكْ ٰمِ َدَة    لََعلَُُّكْ تَْشُكُرْوَن    َواّلٰله

ِٕ
بَْصاَر َواَْلَفـْـ ْمَع َواَْلَ  11َجَعَل لَُُكُ السَّ

ہللا تعاٰلی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکاال ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے 

 ۔(۲)کہ تم شکر گزاری کرو ( ۴)اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ( ۱)تھے، 

 َشْیئًا، نکرہ ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ نیکی و بد بختی کو، نہ فائدے اور نقصان کو۔  ۱۔۷۲
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تاکہ کانوں کے ذریعے تم آوازیں سنو، آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو اور  ۴۔۷۲

دی، جس سے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو ( کیونکہ عقل کا مرکز دل ہے)دل، یعنی عقل 

نقصان پہچان سکو، جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے، اس کی عقل و حواس میں بھی اضافہ  اور نفع

ہوتا جاتا ہے، حتٰی کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی یہ 

 صالحیتیں بھی قوی ہو جاتی ہیں، حتٰی کہ پھر کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ 

تعاٰلی نے اس لئے عطا کی ہیں کہ انسان ان عضا و  یعنی یہ صالحیتیں اور قوتیں ہللا ۲۔۷۲

جوارح کو اس طرح استعمال کرے جس سے ہللا تعاٰلی راضی ہو جائے۔ ان سے ہللا کی عبادت و 

میرا بندہ جن چیزوں ' اطاعت کرے۔ یہی ہللا کی ان نعمتوں کا عملی شکر ہے حدیث میں آتا ہے 

ے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب س

پر فرض کی ہیں۔ عالوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا قرب حاصل کرنے کی سعی 

کرتا ہے۔ حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے 

ہوں جس سے وہ  لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہےآنکھ ہو جاتا

دیکھتا ہے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور 

اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب 

ہللا  اس حدیث کا بعض لوگ غلط مطلب لے کر اولیاء: کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تنبیہ

کو خدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں۔ حاالنکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی 

اطاعت و عباد ہللا کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف ہللا کی رضا کے کے لیے 

ہوتا ہے، وہ اپنے کانوں سے وہی بات سنتا اور اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی 

ہللا نے اجازت دی ہے، جس چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا 

ہے تو وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے وہ ان کو ہللا کی نافرمانی میں 

 استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔

 
ٍت  ره َّٰ ْْيِ ُمَس ُّْؤِمنُْوَن     َالَْم يََرْوا ِاَٰل الطَّ َِٰقْوٍم ي ِِلَ ََلٰيهٍت ل ُ  ۭ ِانَّ ِِفْ ذه َماِۗء  ۭ َما يُْمِسُكهُنَّ ِاَلَّ اّلٰله  11ِِفْ َجٰوِ السَّ

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز ہللا تعاٰلی 

یں ایمان النے والے لوگوں کیلئے بڑی بیشک اس م( ۱)کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں، 

 نشانیاں ہیں۔

یہ ہللا تعاٰلی ہی ہے جس نے پرندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہیں اپنے دوش  ۱۔۷٢

 پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔

 
نْعَ  ْن ُجلُْوِد اَْلَ َجَعَل لَُُكْ ٰمِ ْنْۢ بُُيْوِتُُكْ َسَكنًا وَّ ُ َجَعَل لَُُكْ ٰمِ ٓ َواّلٰله فُّْوَِنَا يَْوَم َظْعِنُُكْ َويَْوَم ِاقَاَمِتُُكْ   َوِمْن َاْصَواِفهَا َوَاْوَِبرَِها َوَاْشَعاِرَها ِٰ َت َمتَاعًا اِم بُُيْوًًت تَس ْ  َاََثًَث وَّ

 11ِاٰله ِحْْيٍ    

اور ہللا تعاٰلی نے تمہارے لئے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے 

پایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیئے ہیں، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن لئے چو

اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت ( ۱)اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، 

 ۔(۴)سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لئے فائدہ کی چیزیں بنائیں 

م سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو، اور جہاں یعنی چمڑے کے خیمے، جنہیں ت ۱۔۲۰

 ضرورت پڑتی ہے اسے تان کر موسم کی شدتوں سے اپنے کو محفوط کر لیتے ہو۔

اَ ْصَواف، ُصْوف، کی جمع۔ بھیڑ کی اون اَْوبَار، َوبَر، کی جمع، اونٹ کے بال، اَْشَعار،  ۴۔۲۰

قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، جن سے َشَعر، کی جمع، دنبے اور بکری کے بال۔ ان سے کئی 

 انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے اور ان سے ایک وقت تک فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔
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اِبْيَل تَـقِ  َجَعَل لَُُكْ َْسَ َن الِْجَباِل اَْكنَاًَن وَّ َجَعَل لَُُكْ ٰمِ ا َخلََق ِظلهًَل وَّ مَّ ُ َجَعَل لَُُكْ ِمٰ ِِلَ يَُِتُّ ِنْعَمَتٗه عَلَْيُُكْ لََعلَُُّكْ ْيُُكُ الَْحـرَّ َوَْسَ َواّلٰله َسُُكْ َۭكذه اِبْيَل تَِقْيُُكْ َِبْ

 10تُْسِلُمْوَن    

اور اسی نے ( ۱)ہللا ہی نے تمہارے لئے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں 

و تمہیں تمہارے لئے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لئے کرتے بنائے ہیں ج

وہ اس طرح ( ۴)گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں 

 اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔

 یعنی درخت جن سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔  ۱۔۲۱

رہیں اور خود یعنی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہننے میں آتے ہیں اور لوہے کی ز ۴۔۲۱

 جو جنگوں میں پہنی جاتی ہیں۔

 
َُ الُْمِبْْيُ   ََّما عَلَْيَك الَْبله َّْوا فَِان  11فَِاْن تََول

 پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے۔

 
ِفُروْ  ُِهُ الْكه ِ ُُثَّ يُْنِكُرْوَِنَا َواَْكََثُ    11َن    يَْعرِفُْوَن ِنْعَمَت اّلٰله

یہ ہللا کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر 

 (۱)ناشکرے ہیں 

یعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں پیدا کرنے واال اور ان کا  ۱۔۲۲

، پھر بھی ہللا کا انکار استعمال میں النے کی صالحیتیں عطا کرنے واال صرف ہللا تعاٰلی ہے

 کرتے ہیں اور اکثر ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی ہللا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔

 
َتْعَتُبْوَن     ْيَن َكَفُرْوا َوََل ُِهْ يُس ْ ِ ٍة َشهِْيًدا ُُثَّ ََل يُْؤَذُن ِلَّلَّ  11َويَْوَم نَْبَعُث ِمْن ُكِٰ ُامَّ

پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے ( ۱)گواہ کھڑا کریں گے  اور جس دن ہم ہر امت میں سے

 گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔

یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا کہ انہیں ہللا کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔  ۱۔۲٤

بھی نہیں دی لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی ان کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت 

جائے گی، اس لئے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا حجت ہوگی ہی نہیں۔ نہ ان سے 

رجوع یا عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش 

آتی ہے جب کسی کو گنجائش دینا مقصود ہو، ایک دوسرے معنی یہ کئے گئے ہیں کہ انہیں 

و راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ موقع تو دنیا میں دیا جا چکا ہے اپنے رب ک

جو دارالعمل ہے۔ آخرت تو دارعمل نہیں، وہ تو دارالجزا ہے، وہاں تو اس چیز کا بدلہ ملے گا 

 جو انسان دنیا سے کر کے گیا ہو گا، وہاں کچھ کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا۔

 
ـفَُّف َعِْنُْم َوََل ُِهْ يُْنَظُرْوَن     َوِاَذا َرَا ا يَْن َظلَُموا الَْعَذاَب فَََل ُُيَ ِ  11َّلَّ

اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیئے 

 ۔(۱)جائیں گے 

سلسل بال توقف ہلکا نہ کرنے کا مطلب، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، عذاب اور م ۱۔۲٢

 عذاب ہوگا۔ اور نہ ڈھیل ہی دیئے جائیں گے یعنی، ان کو فوراً لگاموں سے پکڑ کر

اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا یا توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا،  

 کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں، جزا کا مقام ہے۔
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ُكْوا  يَْن َاْْشَ ِ مُ َوِاَذا َرَا اَّلَّ ْيَن ُكنَّا نَْدُعْوا ِمْن ُدْوِنَك ۚ فََالَْقْوا ِالَْْيِ ِ ََكُۗؤََن اَّلَّ ُٓؤََلِۗء ُْشَ َّنَا هه ََكَۗءُِهْ قَالُْوا َرب ِذبُْوَن     ُْشَ  ۚ 11الَْقْوَل ِانَُُّكْ لَكه

یہی وہ ! جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار

یں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ ہمارے شریک ہ

 (۴)تم بالکل ہی جھوٹے ہو 

معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے اپنے اس دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہوں گیں۔  ۱۔۲٦

لیکن شرکا جن کو یہ ہللا کا شریک گردانتے تھے، کہیں گے یہ جھوٹے ہیں۔ یہ یا تو شرکت 

ی ہے ہمیں ہللا کا شریک ٹھہرانے میں یہ جھوٹے ہیں، بھال ہللا کا شریک کوئی ہو سکتا کی نف

ہے؟ یا اسلئے جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بےخبر تھے، جس طرح 

ہمارے اور تمہارے درمیان ہللا بطور ' قرآن کریم نے متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ 

ہم اس بات سے بےخبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ مزید  گواہ کافی ہے کہ

ِ َمْن الَّ یَْستَِجْیُب لَٗهٓ اِٰلى یَْوِم اْلقِٰیَمِة َوھُْم )دیکھیے سورہ احقاف 
ْن یَّْدُعْوا ِمْن ُدْوِن ہللٰاٰ َوَمْن اََضلُّ ِممَّ

َكانُْوا بِِعبَاَدتِِھْم ٰكفِِرْیَن   ۘ  ا لَھُْم اَْعَداَواَِذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوْ  Ĉٕىِِھْم ٰغفِلُْوَن   ۘ  َعْن ُدَعا ( Čًء وَّ

ا )۔ (5-8:۔ االحقاف28 ِ ٰالِھَةً لِّیَُكْونُْوا لَھُْم ِعٰزً
َسیَْكفُُرْوَن  ۘ  َكالَّ   ۘ  43َواتََّخُذْوا ِمْن ُدْوِن ہللٰاٰ

ا  ِ اَْوثَانًا  )۔ (43-44:۔ مریم38(  ۘ  44بِِعبَاَدتِِھْم َویَُكْونُْوَن َعلَْیِھْم ِضٰدً ْن ُدْوِن ہللٰاٰ َوقَاَل اِنََّما اتََّخْذتُْم مِّ

ْنیَا   ۘ   ةَ بَْینُِكْم فِي اْلَحٰیوِة الدُّ َودَّ یَْلَعُن بَْعُضُكْم بَْعًضا   ۘ  مَّ  ۘ  ثُمَّ یَْوَم اْلقِٰیَمِة یَْكفُُر بَْعُضُكْم بِبَْعٍض وَّ

صِ  ْن نٰٰ َماْٰوىُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم مِّ ِءَي الَِّذْیَن ۘ  َویَْوَم یَقُْوُل نَاُدْوا ُشَرَكا)۔ (45:۔ العنکبوت48( ِرْیَن وَّ

ْوبِقًا ۔ وغیرھا من االیات ایک (54:۔ الکہف34( َزَعْمتُْم فََدَعْوھُْم فَلَْم یَْستَِجْیبُْوا لَھُْم َوَجَعْلنَا بَْینَھُْم مَّ

نے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا اس یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کر

لیے تم ہی جھوٹے ہو۔ یہ شرکا اگر حجر وشجر ہوں گے تو ہللا تعاٰلی انہیں قوت گویائی عطا 

فرمائے گا۔ جنات وشیاطین ہوں گے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اور اگر ہللا کے نیک بندے 

د کے لیے پکارتے ہیں ان ہوں گے جس طرح کہ متعدد صلحا واتقیا اور اولیاء ہللا کو لوگ مد

کے نام کی نذر نیاز دیتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ان کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں 

جس طرح کسی معبود کی خوف ورجا کے جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو ہللا تعاٰلی ان کو 

ڈال دیا میدان محشر میں ہی بری فرما دے گا اور ان کی عبادت کرنے والوں کو جہنم میں 

جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عیسٰی علیہ السالم سے ہللا تعاٰلی کا سوال اور ان کا جواب سورہ 

 مائدہ کے آخر میں مذکور ہے۔
 

ْوَن     ا ََكنُْوا يَْفََتُ ََلَ َوَضلَّ َعِْنُْم مَّ ِذَۨ السَّ
ِٕ
ِ يَْوَمى  11َوَالَْقْوا ِاَٰل اّلٰله

ے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی ہللا کے سامن( عاجز ہو کر)اس دن وہ سب 

 کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔

 
ُْم عََذاًِب فَْوَق الَْعَذاِب ِبَما ََكنُْوا يُْفِسُدْوَن    ِ ِزْدِنه ْوا َعْن َسِبْيِل اّلٰله ْيَن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ  11َاَّلَّ

یہ ( ۱)ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا اور ہللا کی راہ سے روکا 

 بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔

جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے، اسی طرح جہنم میں کفار کے  ۱۔۲۲

عذاب میں فرق ہوگا جو گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہونگے، ان کا 

 ت شدید تر ہوگا۔عذاب دوسروں کی نسب
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ُٓؤََلِۗء َۭونَ  ْن َانُْفِسهِْم َوِجْئنَا ِبَك َشهِْيًدا عَٰله هه ْم ٰمِ ٍة َشهِْيًدا عَلَْْيِ ى ِللُْمْسِلِمْْيَ    َويَْوَم نَْبَعُث ِِفْ ُكِٰ ُامَّ بُّْشه َرْْحًَة وَّ ُهًدى وَّ ٍء وَّ ِٰ ََشْ ُُ ِٰ َب ِتبْيَاًَن ل لْنَا عَلَْيَك اْلِكته زَّ

11   

ر جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان او

اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہرچیز کا ( ۱)سب پر گواہ بنا کر الئیں گے 

 اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے۔( ۴)شافی بیان ہے 

امت پر گواہی دے گا اور نبی اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت  یعنی ہر نبی اپنی ۱۔۲٢

 ( صحیح بخاری)گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا تھا 

ہیں۔ اپنی احادیث کو بھی ہللا ( احادیث)کتاب سے مراد ہللا کی کتاب اور نبی کی تشریحات  ۴۔۲٢

قرار دیا ہے۔ اور ہرچیز کا مطلب ہے، ماضی اور مستقبل کی خبریں '  کتاب ہللا' کے رسول نے 

جن کا علم ضروری اور مفید ہے، اسی طرح حرام و حالل کی تفصیالت اور وہ باتیں جن کے 

دین و دنیا اور معاش و معاد کے معامالت میں انسان محتاج ہیں۔ قرآن و حدیث دونوں میں یہ 

 سب چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔

 
ُمُر ِِبلَْعْدِل َواَْلِْحَساِن َوِايَْتاۗي ِ ِذي الُْقْرٰبه َويَِْنهىى َعِن الَْفْحَشاِۗء َوالُْمْنَكِر َوا َ ََّيْ  11لَْبْغِي ۚيَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن     ِانَّ اّلٰله

ہے اور  ہللا تعاٰلی عدل کا، بھالئی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا

وہ خود تمہیں ( ۱)بےحیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، 

 نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔

عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں۔ یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ  ۱۔٢۰

ا قرابت کی وجہ سے، انصاف کے انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی یا عناد یا محبت ی

تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دوسرے معنی اعتدال کے ہیں یعنی کسی معاملے میں بھی زیادتی 

یا کمی کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ حتٰی کہ دین کے معاملے میں بھی۔ کیونکہ دین میں زیادتی کا 

کوتاہی ہے یہ بھی  نتیجہ حد سے زیادہ گزر جانا ہے، جو سخت خراب ہے اور کمی، دین میں

 ناپسندیدہ ہے۔ 

احسان کے ایک معنی حسن سلوک، عفو ودرگزر اور معاف کر دینے کے ہیں۔ دوسرے ۴۔٢۰ 

معنی تفضل کے ہیں یعنی حق واجب سے زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ مثال 

نا، طے روپے زیادہ دے دی ۱۰،۴۰کسی کام کی مزدوری سو روپے طے ہے لیکن دیتے وقت 

روپے یہ احسان ہے۔  ۱۰،۴۰شدہ سو روپے کی ادائیگی حق واجب ہے اور یہ عدل ہے۔ مزید 

عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے لیکن احسان سے مزید خوش گواری اور اپنائیت و 

فدائیت کے جذبات نشو ونما پاتے ہیں۔ اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام، عمل 

سے زیادہ عمل جس سے ہللا کا قرب خصوصی حاصل ہوتا ہے۔ احسان کے ایک تیسرے  واجب

معنی اخالص عمل اور حسن عبادت ہے، جس کو حدیث میں ان تعبد ہللا کانک تراہ ہللا کی 

عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایتاء ذی القربی رشتے 

نی ان کی امداد کرنا ہے اسے حدیث میں صلہ رحمی کہا گیا ہے اور داروں کا حق ادا کرنا یع

اس کی نہایت تاکید احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ عدل واحسان کے بعد اس کا الگ سے ذکر یہ 

بھی صلہ رحمی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ فحشاء سے مراد بےحیائی کے کام ہیں۔ آج کل 

کا نام تہذیب ترقی اور آرٹ قرار پا گیا ہے۔ یا تفریح کے نام بےحیائی اتنی عام ہوگئی ہے کہ اس 

پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تاہم محض خوشنما لیبل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت 

نہیں بدل جاتی اسی طرح شریعت اسالمیہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو رقص وسرود 

ے بےباکانہ اختالط اور مخلوط معاشرت اور بےپردگی اور فیشن پرستی کو اور مرد و زن ک

دیگر اس قسم کی خرافات کو بےحیائی قرار دیا ہے، ان کا کتنا بھی اچھا نام رکھ لیا جائے 
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مغرب سے درآمد شدہ یہ خباثتیں جائز قرار نہیں پا سکتیں۔ منکر ہر وہ کام ہے جسے شریعت 

ارتکاب۔ ایک حدیث میں بتالیا گیا ہے  نے ناجائز قرار دیا ہے اور بغی کا مطلب ظلم وزیادتی کا

کہ قطع رحمی اور بغی یہ دونوں جرم ہللا کو اتنے ناپسند ہیں کہ ہللا تعاٰلی کی طرف سے آخرت 

 کے عالوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔

 
ْ َوََل تَـْنُقُضوا اَْلَيْ  هَْدُتُّ ِ ِاَذا عه َ يَْعََلُ َما تَْفَعلُْوَن     َوَاْوفُْوا ِبَعهِْد اّلٰله َ عَلَْيُُكْ َكِفْيًَل  ۭ ِانَّ اّلٰله  10َماَن بَْعَد تَْوِكْيِدَها َوقَْد َجَعلَُْتُ اّلٰله

اور ہللا تعاٰلی کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی 

تم جو کچھ ( ۱)کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو پختگی کے بعد مت توڑو، حاالنکہ تم ہللا تعاٰلی 

 کرتے ہو ہللا اس کو بخوبی جان رہا ہے۔

قََسم ایک تو وہ ہے جو کسی عہد و پیمان کے وقت، اسے مزید پختہ کرنے کے لئے کھائی  ۱۔٢۱

جاتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فالں کام 

ں کروں گا۔ یہاں آیت میں اول الذکر قسم مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر ہللا کو کروں گا یا نہی

ضامن بنا لیا ہے۔ اب اسے نہیں توڑنا بلکہ عہد وپیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم 

 کھائی ہے۔ کیونکہ ثانی الذکر قسم کی بابت تو حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ

م کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے کوئی شخص کسی کام کی بابت قس' 

تو بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر ( یعنی قسم کے خالف کرنے میں ہے)

 (صحیح بخاری)اس کا کفارہ ادا کرے، نبی کا عمل بھی یہی تھا۔ 

 
َِّّتْ نََقَضْت غَْزلَهَا ِمْنْۢ بَْعِد قُ  َّمَ َوََل تَُكْونُْوا ََكل ٍة  ۭ ِان ٌة ِِهَ َاْرٰبه ِمْن ُامَّ ٍة َاْنََكًَث  ۭ تَتَِّخُذْوَن َايَْمانَُُكْ َدَخَلًۢ بَيْنَُُكْ َاْن تَُكْوَن ُامَّ َُِٰنَّ لَُُكْ يَْوَم وَّ ُ ِبٖه  ۭ  َولَُيَبي ا يَْبلُْوُُكُ اّلٰله

َتِلُفْوَن     َمِة َما ُكْنَُتْ ِفْيِه ََّتْ  11الِْقيه

ی طرح نہ ہوجاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے اور اس عورت ک

اس لئے کہ ایک ( ۴)کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ ( ۱)کرکے توڑ ڈاال 

بات صرف یہی ہے کی اس عہد سے ہللا ( ۲)گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے 

ارے لئے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً ہللا تعاٰلی تمہ

 دے گا جس میں تم اختالف کر رہے تھے۔

یعنی مؤکد بہ حلف عہد کو توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاتنے کے بعد  ۱۔٢۴

 اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ تمثیل ہے۔ 

 یعنی دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ بناؤ۔  ۴۔٢۴

جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہوگئے ہو تو اپنے گمان سے حلف توڑ دو، جب کہ قسم اور  ۲۔٢۴

معاہدے کے وقت وہ گروہ کمزور تھا، لیکن کمزوری کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ معاہدے کی 

وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن تم عذر اور نقص عہد کر کے نقصان پہنچاؤ۔ 

یلیت میں اخالقی پستی کی وجہ سے اس قسم کی عہد شکنی عام تھی، مسلمانوں کو زمانہء جا

 اس اخالقی پستی سے روکا گیا ہے۔

 
ََّشاُۗء  ۭ َولَتُْس  ََّشاُۗء َوَُّيِْدْي َمْن ي ُِّضلُّ َمْن ي لهِكْن ي اِحَدًة وَّ ًة وَّ ُ لََجَعلَُُكْ ُامَّ لُنَّ َُعَّا ُكْنَُتْ َولَْو َشاَۗء اّلٰله  11تَْعَملُْوَن    َٔـــ 

اگر ہللا چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے 

چاہے ہدایت دیتا ہے، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی 

 ہے۔
ِ ۚ َولَُُكْ عََذاٌب َعِظْْيٌ     َوََل تَتَِّخُذْوٓا َايَْمانَُُكْ َدَخَلًۢ بَيْنَُُكْ فَََتِلَّ قَ  ْ َعْن َسِبْيِل اّلٰله َء ِبَما َصَدْدُتُّ ْوۗ  11َدمٌۢ بَْعَد ثُُبْوَِتَا َوتَُذْوقُوا السُّ



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 609 

اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد 

نا پڑے گی کیونکہ تم نے ہللا کی راہ سے ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کر

 (۱)روک دیا اور تمہیں سخت عذاب ہوگا 

مسلمانوں کو دوبارہ مذکورہ عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ  ۱۔٢٤

تمہاری اس اخالقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں اور کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول 

اور یوں تم لوگوں کو ہللا کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے  اسالم سے رک جائیں

مستحق بن جاؤ۔ بعض مفسرین نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی بیعت مراد لی ہے۔ یعنی نبی 

کی بیعت توڑ کر پھر مرتد ہو جانا، تمہارے ارادوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسالم قبول 

 (فتح القدیر)یوں تم دگنے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ کرنے سے رک جائیں گے اور 

 
َُُّكْ ِاْن ُكْنَُتْ تَْعلَُموْ  ِ ُهَو َخْْيٌ ل ََّما ِعْنَد اّلٰله ِ ثَـَمنًا قَِلْيًَل  ۭ ِان ْوا ِبَعهِْد اّلٰله  11َن     َوََل تَْشََتُ

ے پاس کی چیز ہی تم ہللا کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو ہللا ک

 تمہارے لئے بہتر ہے بشرطیکہ تم میں علم ہو۔

 
ا َاْجَرُِهْ ِِبَْحَسِن َما ََكنُوْ  ْوٓ ْيَن َصََبُ ِ ِ َِبٍق  ۭ َولَنَْجزِيَنَّ اَّلَّ  11ا يَْعَملُْوَن     َما ِعْنَدُُكْ يَْنَفُد َوَما ِعْنَد اّلٰله

ے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ اور صبر تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور ہللا تعاٰلی ک

 کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔

 
ُْم اَ  َبًة  ۚ َولَـنَْجزِيَِنَّ وًة َطيِٰ َّٗه َحيه ْن َذَكٍر َاْو ُانْٰثه َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِييَن  11يَْعَملُْوَن    ْجَرُِهْ ِِبَْحَسِن َما ََكنُْوا َمْن َُعَِل َصاِلًحا ٰمِ

جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا 

 اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔( ۱)فرمائیں گے 

کا ذکر  سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس لئے آخرت کی زندگی( بہتر زندگی)حیات طیبہ  ۱۔٢۷

اگلے جملے میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی 

گزارنے اور ہللا کی عبادت و اطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت و حالوت محسوس ہوتی 

ہے، وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں 

ومن اعرض عن ذکری فان "بلکہ وہ ایک طرح کی بےچینی و اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ آتی، 

 جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کا گزران تنگی واال ہوگا۔" لہ معیشۃ ضنکا

 
ِجْْيِ      ِن الرَّ ْيطه ِ ِمَن الش َّ َتِعْذ ِِبّلٰله َن فَاس ْ  11فَِاَذا قََرْاَت الُْقْراه

 (۱)ے ہوئے شیطان سے ہللا کی پناہ طلب کرو۔ قرآن پڑھنے کے وقت راند

 خطاب اگرچہ نبی سے ہے لیکن مخاطب ساری امت ہے۔ یعنی تالوت کے آغاز میں ۱۔٢۲

ِجْیِم پڑھا جائے۔ ْیٰطِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ  اَ ُعْوُذ بِاہلٰلٰ

 
ْم يََتوَ  ِ َمنُْوا َوعَٰله َرّٰبِ يَْن اه ِ ٌن عََٰل اَّلَّ َّٗه لَيَْس ََلٗ ُسلْطه ُْوَن     ِان  11ُكَّ

 ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر زور مطلقًا نہیں چلتا۔

 
ْيَن ُِهْ ِبٖه ُمّْشُِكْوَن      ِ َّْونَٗه َواَّلَّ ْيَن يََتَول ِ ُنٗه عََٰل اَّلَّ ََّما ُسلْطه    ٠١١ِان

 ے ہللا کا شریک ٹھہرائیں۔ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اس

 
ََّمآ َانَْت ُمْفََتٍ  ۭ بَلْ  ُ َاْعََلُ ِبَما يََُنُِٰل قَالُْوٓا ِان اّلٰله يٍَة    وَّ ََكَن اه يًَة مَّ لْنَآ اه ُِهْ ََل يَْعلَُمْوَن      َوِاَذا بَدَّ  ٠١٠اَْكََثُ
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ی نازل فرماتا ہے اسے جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ ہللا تعالٰ 

وہ خوب جانتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تو تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے 

 ۔(۱)ہی نہیں 

یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کرتے ہیں، جس کی  ۱۔۱۰۱

میں رد وبدل فرماتا  حکمت و مصلحت ہللا تعاٰلی خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ احکام

تیرا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ ( صلی ہللا علیہ وسلم! )ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ یہ کالم اے محمد

ہللا تعاٰلی تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ ہللا تعاٰلی فرماتا ہے کہ ان کے اکثر لوگ بےعلم ہیں، اس 

احت کیلیے مالحظہ ہو سورہ لئے یہ منسوخی کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا جانیں۔ مزید وض

 کا حاشیہ ۱۰٦بقرہ آیت 

 
ى ِللُْمْسِلِمْْيَ  بُّْشه َمنُْوا َوُهًدى وَّ ْيَن اه ِ َت اَّلَّ ِٰ َِٰك ِِبلَْحٰقِ ِلُيثَب ب ُِ الُْقُدِس ِمْن رَّ ََلٗ ُرْو  ٠١١    قُْل نَزَّ

اکہ ت( ۱)کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں 

اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو ( ۴)ایمان والوں کو ہللا تعاٰلی استقالل عطا فرمائے 

 ۔(۲)جائے 

یعنی یہ قرآن محمد کا اپنا گھڑا ہوا نہیں بلکہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السالم جیسے  ۱۔۱۰۴

ہے،  پاکیزہ ہستی نے سچائی کے ساتھ رب کی طرف سے اتارا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر

ْوُح ااْلَِمْیُن    ) -382:۔ الشعراء48(  ۘ  ۱٢٤َعٰلي قَْلبَِك لِتَُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذِرْیَن     ۘ  ۱٢۲نََزَل بِِه الرُّ

 ۔ 'نے تیرے دل پر اتارا ہے ( جبرائیل علیہ السالم)اسے الروح االمین ( 381

رب کی طرف سے  اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ منسوخ کرنے واال اور منسوخ دونوں ۴۔۱۰۴

ہیں۔ عالوہ ازیں منسوخی کی مصلحتیں بھی جب ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کے اندر مزید 

 ثبات قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ 

اور یہ قرآن مسلمانوں کے لئے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن بھی بارش  ۲۔۱۰۴

داب ہوتی ہیں اور بعض میں کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح ہے، جس سے بعض زمینیں خوب شا

کے سوا کچھ نہیں اگتا۔ مومن کا دل صاف اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے اور ایمان کے 

 نور سے منور ہو جاتا ہے اور کافر کا 

دل زمین شور کی طرح ہے جو کفر و ضاللت کی تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں قرآن کی  

 اثر رہتی ہیں۔ ضیا پاشیاں بھی بے

 
ِمي  وَّ  ْي يُلِْحُدْوَن ِالَْيِه َاْْعَ ِ ُِٰمٗه بََّشٌ  ۭ ِلَساُن اَّلَّ ََّما يَُعل ُْم يَُقْولُْوَن ِان ِبْْيٌ     َولََقْد نَْعََلُ َاِنَّ َذا ِلَساٌن َعَرِِب  مُّ  ٠١١ھه

اس کی زبان ( ۱)ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے 

 ۔(۴)جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے 

یعنی بعض غالم تھے جو تورات و انجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودی  ۱۔۱۰۲

تھے، پھر مسلمان ہوگئے ان کی زبان میں بھی روانی نہ تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فالں 

 محمد کو قرآن سکھاتا ہے۔ غالم، 

ہللا تعاٰلی نے جواب میں فرمایا کہ یہ جس آدمی، یا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی  ۴۔۱۰۲

زبان بھی روانی کے ساتھ نہیں بول سکتے، جب کہ قرآن تو ایسی صاف عربی زبان میں ہے 

د اس کی مثل ایک جو فصاحت و بالغت اور اعجاز بیان میں بےنظیر ہے اور چلینج کے باوجو

سورت بھی بنا کر پیش نہیں کی جا سکتی، دنیا بھر کے عالم فاضل اس کی نظیر پیش کرنے 

کہتے تھے جو فصیح و بلیغ زبان بولنے ( گونگا)سے قاصر ہیں۔ عربی اس شخص کو عجمی 
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سے قاصر ہوتا تھا اور غیر عربی کو بھی عجمی کہا جاتا ہے کہ عجمی زبانیں بھی فصاحت 

 میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ وبالغت

 
ُ َولَهُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ      ُم اّلٰله ِ    ََل َُّيِْدُّْيِ يهِت اّلٰله ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبه ِ  ٠١١ِانَّ اَّلَّ

جو لوگ ہللا تعاٰلی کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں ہللا کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں 

 لئے المناک عذاب ہیں۔ہوتی اور ان کے 

 
ِذبُْوَن     َك ُِهُ اْلكه

ِٕ
ى
ۗ ِ ۚ َوُاوله يهِت اّلٰله ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبه ِ ََّما يَْفََتِي اْلَكِذَب اَّلَّ  ٠١١ِان

جھوٹ افترا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں ہللا تعاٰلی کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ یہی لوگ جھوٹے 

 ۔(۱)ہیں 

یغمبر تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے، وہ کس طرح ہللا پر افترا اور ہمارا پ ۱۔۱۰٢

باندھ سکتا ہے کہ یہ کتاب ہللا کی طرف سے اس پر نازل نہ ہوئی ہو، اور وہ یونہی کہہ دے کہ 

یہ کتاب مجھ پر ہللا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس لئے جھوٹا ہمارا پیغمبر نہیں، یہ خود 

 آن کے منزل من ہللا ہونے کے منکر ہیں۔جھوٹے ہیں جو قر

 
ِ ِمْنْۢ بَْعِد ِايَْماِنٖهٓ ِاَلَّ َمْن ُاْكرَِه َوقَلُْبٗه ُمْطَمـ ِ ۚ َولَهُْم عََذاٌب َعِظْْيٌ      ٺ َمْن َكَفَر ِِبّلٰله َن اّلٰله ْم غََضٌب ٰمِ َِ ِِبْلُكْفِر َصْدًرا فََعلَْْيِ ْن َْشَ يَْماِن َولهِكْن مَّ ِِبَْلِ

٠١١ 

جو شخص اپنے ایمان کے بعد ہللا سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس 

مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر ہللا کا غضب ہے ( ۱)کا دل ایمان پر برقرار ہو 

 اور انہی کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

کیا جائے اور وہ جان اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور  ۱۔۱۰٦

بچانے کے لئے قوالً یا فعالً کفر کا ارتکاب کر لے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو وہ 

کافر نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگر احکام کفر الگو ہونگیں۔ 

 ( فتح القدیر)قالہ اْلقُْرطُبِیُّ 

کہ وہ غضب اٰلہی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے اور یہ مرتد ہونے کی سزا ہے  ۴۔۱۰٦

یَْســ َـلُْونََك )مزید تفصیل کے لئے دیکھئے )اس کی دنیاوی سزا قتل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ 

ْھِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِْیِه  ِ َوُكْفرٌ  ۘ  قُْل قِتَاٌل فِْیِه َكبِْیٌر  ۘ  َعِن الشَّ ٖه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۤ َو بِ  ۘ  َوَصدٌّ َعْن َسبِْیِل ہللٰاٰ

 ِ ْوُكْم َعْن ِدْینُِكْم  ۘ  َواْلفِْتنَةُ اَْكبَُر ِمَن اْلقَْتِل  ۘ  اِْخَراُج اَْھلِٖه ِمْنهُ اَْكبَُر ِعْنَد ہللٰاٰ ى یَُردُّ َواَل یََزالُْوَن یُقَاتِلُْونَُكْم َحتٰٰ

ْنیَا ۘ  نِٖه فَیَُمْت َوھَُو َكافٌِر فَاُولٰ َوَمْن یَّْرتَِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدیْ  ۘ  اِِن اْستَطَاُعْوا   ٕىَِك َحبِطَْت اَْعَمالُھُْم فِي الدُّ

ِخَرِة   ْیِن )اور آیت ( 437:۔ البقرة4( ھُْم فِْیھَا ٰخلُِدْوَن  ۘ  ٕىَِك اَْصٰحُب النَّاِر ۘ  َواُولٰ  ۘ  َوااْلٰ اَلٓ اِْكَراہَ فِي الدِّ

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ   ڐ ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثٰقى ۤ اَل  ۘ  فََمْن یَّْكفُْر بِالطَّاُغْوِت َویُْؤِمنْ  ۘ  قَْد تَّبَیََّن الرُّ بِاہلٰلٰ

ُ َسِمْیٌع َعلِْیمٌ  ۘ  اْنفَِصاَم لَھَا    ۔(کا حاشیہ( 458:۔ البقرة4( َوہللٰاٰ

 
ِخَرِة     نَْيا عََٰل اَْله وَة الُّ َتَحبُّوا الَْحيه ُُم اس ْ ِِلَ ِِبَِنَّ ِفرِيَْن    ذه َ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم اْلكه  ٠١١َوَانَّ اّلٰله

یہ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا یقیناً ہللا تعاٰلی کافر 

 ۔(۱)لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا 

یک تو دنیا کی علت ہے کہ انہیں ا( مرتد ہو جانے)یہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے  ۱۔۱۰۷

 محبوب ہے۔ دوسرے ہللا کے ہاں یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہیں۔

 
ِفلُْوَن     َك ُِهُ الْغه

ِٕ
ى
ۗ ِعهِْم َوَابَْصاِرِِهْ ۚ َوُاوله ْم َوََسْ ُ عَٰله قُلُْوِّبِ ْيَن َطَبَع اّلٰله ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ  ٠١١ُاوله
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ھوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں اور جن کی آنک

 ۔(۱)یہی لوگ غافل ہیں 

پس یہ وعظ ونصیحت کی باتیں سنتے ہیں نہ انہیں سمجھتے ہیں اور نہ وہ نشانیاں ہی  ۱۔۱۰۲

دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بلکہ یہ ایسی غفلت میں مبتال ہیں جس 

 ں۔نے ہدایت کے راستے ان کے لئے مسدود کر دیئے ہی

 
ْوَن     ُ ِِ ٰه ِخَرِة ُِهُ الْ ُْم ِِف اَْله  ٠١١ََل َجَرَم َاِنَّ

 کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔

 
ََّك ِمْنْۢ بَعْ  ا    ِانَّ َرب ْوٓ ُدْوا َوَصََبُ َ ْيَن َهاَجُرْوا ِمْنْۢ بَْعِد َما فُِتُنْوا ُُثَّ َجه ِ ََّك ِلَّلَّ ِحْْيٌ     دِ ُُثَّ ِانَّ َرب    ٠٠١َها لَغَُفْوٌر رَّ

جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا 

 ۔(۱)بیشک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے واال اور مہربانیاں کرنے واال ہے 

قبول اسالم کی وجہ سے یہ مکے کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور  ۱۔۱۱۰

کفار کے ظلم وستم کا نشانہ بنے رہے۔ باآلخر انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا تو اپنے خویش و 

اقارب، وطن مالوف اور مال جائداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے، پھر جب کفار 

حصہ لیا اور پھر  کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھرپور

اس کی راہ کی شدتوں اور الم ناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً 

 تیرا رب ان کے لئے غفور ورحیم ہے یعنی رب کی مغفرت ورحمت کے حصول کے لئے

ایمان اور اعمال صالح کی ضرورت ہے، جیسا کہ مذکورہ مہاجرین نے ایمان وعمل کا عمدہ  

ُ َعْنھُْم َو َرُضو ا َعْنہُ۔  نمونہ پیش کیا تو رب کی رحمت ومغفرت سے وہ شاد کام ہوئے۔ َرِضَی ہللٰاٰ

 
لَْت َوُِهْ ََل يُْظلَُمْوَن      ا َُعِ َّْفِسهَا َوتَُوِٰفه ُكُّ نَْفٍس مَّ ِِتْ ُكُّ نَْفٍس ُّتَاِدُل َعْن ن  ٠٠٠يَْوَم ًَتْ

اور ہر شخص کو اس کے کئے ( ۱)تا جھگڑتا آئے جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لئے لڑ

 ۔(۴)ظلم نہ کیا جائے گا ( مطلقاً )ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر 

یعنی کوئی اور کسی حمایت میں آگے نہیں آئے گا نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا نہ بیوی نہ  ۱۔۱۱۱

بھائی سے، بیٹے ماں باپ سے، خاوند کوئی اور۔ بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ بھائی 

بیوی سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی جو اسے دوسرے سے بےپروا کر 

ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا " لکل امرء منھم یومئذ شأن یغنیہ"دے گی۔ 

 جو اسے مشغول رکھنے کیلیے کافی ہوگا۔

ی کر دی جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کر دی یعنی نیکی کے ثواب میں کم ۴۔۱۱۱

جائے۔ ایسا نہیں ہوگا کسی پر ادنٰی سا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کسی 

برائی کا ہوگا۔ البتہ نیکی کی جزا ہللا تعاٰلی خوب بڑھا چڑھا کر دے گا اور یہ اس کے فضل 

 والے دن اہل ایمان وکرم کا مظاہرہ ہوگا جو قیامت 

ُ ِمْنھُْم۔  کے لئے ہوگا۔ َجَعلَنَا ہللٰاٰ

 
ْن ُكِٰ َمََكٍن فََكَفرَ  ِتْْيَا ِرْزقُهَا َرغًَدا ٰمِ ْ نًَّة َّيَّ

ِٕ
ْطَمى ِمنًَة مُّ ُ َمثًََل قَْريًَة ََكنَْت اه َب اّلٰله وْ َوَْضَ َٰ ُ ِلَباَس الُْجْوٌِ َوالْ ِ فََاَذاقَهَا اّلٰله نُْعِم اّلٰله ِف ِبَما ََكنُْوا يَْصنَُعْوَن     ْت ِِبَ

٠٠١ 

ہللا تعاٰلی اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی اس کی روزی 

اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے ہللا تعاٰلی کی نعمتوں کا کفر کیا 

 ۔(۱)ا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا تو ہللا تعاٰلی نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھای
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سے مراد مکہ لیا ہے۔ یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ ( بستی)اکثر مفسرین نے اس قریہ  ۱۔۱۴۴

' کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب ہللا کے رسول نے ان کے لئے بد دعا فرمائی 

ر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے، پر اپنی سخت گرفت فرما اور ان پ( قبیلے)اے ہللا مضر 

چنانچہ ہللا تعاٰلی نے مکے کے امن ' جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں مصر میں ہوئی 

کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا۔ حتٰی کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور 

ک یہ غیر معین درختوں کے پتے کھا کر انہیں گزارہ کرنا پڑا۔ اور بعض مفسرین کے نزدی

بستی ہے اور تمثیل کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ کہ کفران نعمت کرنے والے لوگوں کا 

یہ حال ہوگا، وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں۔ اس کے اس عموم سے جمہور مفسرین کو 

 بھی انکار نہیں ہے، گو نزول کا سبب ان کے نزدیک خاص ہے۔

 
ِلُمْوَن     َولََقْد َجاَۗءُِهْ َرُسوْ  بُْوُه فََاَخَذُِهُ الَْعَذاُب َوُِهْ ظه ِْنُْم فََكذَّ  ٠٠١ٌل ٰمِ

ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹالیا پس انہیں عذاب نے 

 اور وہ تھے ہی ظالم۔( ۱)آدبوچا 

ت میں اس عذاب سے مراد وہی عذاب خوف وبھوک ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آی ۱۔۱۱۲

 ہے، یا اس سے مراد کافروں کا وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔

 
ُه تَْعُبُدْوَن    ِ ِاْن ُكْنَُتْ ِاَّيَّ اْشُكُرْوا ِنْعَمَت اّلٰله ًبا  ۠ وَّ ُ َحلهًَل َطيِٰ ا َرَزقَُُكُ اّلٰله  ٠٠١ فَُُكُْوا ِممَّ

دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور ہللا کی نعمت کا  جو کچھ حالل اور پاکیزہ روزی ہللا نے تمہیں

 ۔(۱)شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو 

اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالل وطیب چیزوں سے تجاوز کر کے حرام اور خبیث چیزوں  ۱۔۱۱٤

 کا استعمال اور ہللا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ ہللا کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔

 
ََّما حَ  ِ ِبٖه ۚ فََمِن اْضُطرَّ غَْْيَ ِبَ ِان َم َولَْحَم الِْخَْنِْيِر َوَمآ ُاِهلَّ ِلغَْْيِ اّلٰله َم عَلَْيُُكُ الَْمْيَتَة َوالَّ ِحْْيٌ     رَّ َ غَُفْوٌر رَّ ََل عَاٍد فَِانَّ اّلٰله  ٠٠١غٍ وَّ

سرے کا نام تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر ہللا کے سوا دو

پھر اگر کوئی بےبس کر دیا جائے نہ وہ خواہشمند ہو اور نہ حد سے ( ۱)پکارا جائے حرام ہیں 

 گزر جانے واال ہو تو یقیناً ہللا بخشنے واال رحم کرنے واال ہے۔

 

ْیُكُم ٰیٓاَیُّھَا الَِّذْیَن ٰاَمنُْوا ُكتَِب َعلَ )یہ آیت اس سے قبل تین مرتبہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔  ۱۔۱۱٢

یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَي الَِّذْیَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُْونَ  ُم َولَْحُم )۔ (341:۔ البقرة4( الصِّ َمْت َعلَْیُكُم اْلَمْیتَةُ َوالدَّ ُحرِّ

ِ بِٖه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُْوَذةُ َواْلُمتَرَ  ْیتُْم  اْلِخْنِزْیِر َوَمآ اُِھلَّ لَِغْیِر ہللٰاٰ بُُع ااِلَّ َما َذكَّ یَةُ َوالنَِّطْیَحةُ َوَمآ اَ َكَل السَّ  ۘ  دِّ

اَْلیَْوَم یَٕىَِس الَِّذْیَن َكفَُرْوا ِمْن ِدْینُِكْم فاََل  ۘ  ٰذلُِكْم فِْسٌق ۘ  َوَما ُذبَِح َعلَي النُُّصِب َواَْن تَْسـتَْقِسُمْوا بِااْلَْزاَلِم  

ْساَلَم ِدْینًا  اَ  ۘ  تَْخَشْوھُْم َواْخَشْوِن   فََمِن  ۘ  ْلیَْوَم اَ ْكَمْلُت لَُكْم ِدْینَُكْم َواَْتَمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِْي َوَرِضْیُت لَُكُم ااْلِ

ْثٍم   ِ ِحْیمٌ  ۘ  اْضطُرَّ فِْي َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمتََجانٍِف الِّ َ َغفُْوٌر رَّ ٓ اَِجُد فِْي مَ )۔ (1:۔ المائدہ5( فَاِنَّ ہللٰاٰ آ قُْل الَّ

ْسفُْوًحا اَْو لَْحَم خِ  ٓ اَْن یَُّكْوَن َمْیتَةً اَْو َدًما مَّ ًما َعٰلي طَاِعٍم یَّْطَعُمٗهٓ ااِلَّ ْنِزْیٍر فَاِنَّٗه ِرْجٌس اَْو اُْوِحَي اِلَيَّ ُمَحرَّ

ِ بِٖه   اَل َعاٍد فَاِنَّ َربَّ  ۘ  فِْسقًا اُِھلَّ لَِغْیِر ہللٰاٰ ِحْیٌم فََمِن اْضطُرَّ َغْیَر بَاغٍ وَّ میں۔ ( 325:۔ االنعام8( َك َغفُْوٌر رَّ

یہ چوتھا مقام ہے۔ یعنی مخاطبین کے عقیدے اور خیال کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ 

ورنہ دوسرے جانور اور درندے وغیرہ بھی حرام ہیں، البتہ ان آیات سے یہ واضح ہے کہ ان 

مسلمانوں کو نہایت تاکید کے ساتھ بچانا  میں جن چار محرکات کا ذکر ہے، ہللا تعاٰلی ان سے

جس چیز )چاہتا ہے۔ اس کی ضروری تشریح گزشتہ مقامات پر کی جا چکی ہے، تاہم اس میں 

جو چوتھی قسم ہے۔ اس کے مفہوم میں حقیر عذر ( پر ہللا کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے
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س لیے اس کی مزید کو سامنے رکھ کر شرک کے لئے چور دروازہ تالش کیا جاتا ہے۔ ا

وضاحت پیش خدمت ہے۔ جو جانور غیر ہللا کے لیے نامزد کر دیا جائے اس کی مختلف 

صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ غیر ہللا کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے اسے 

ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت نام بھی اسی بت یا بزرگ کا لیا جائے بزعم خویش جس کو 

ا مقصود ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مقصود تو غیر ہللا کا تقرب ہی ہو۔ لیکن ذبح راضی کرن

ہللا کے نام پر ہی کیا جائے جس طرح کہ قبر پرستوں میں یہ سلسلہ عام ہے۔ وہ جانوروں کو 

بزرگوں کیلیے نامزد تو کرتے ہیں مثال یہ بکرا فالں پیر کا ہے یہ گائے فالں پیر کی ہے، یہ 

کے لیے یعنی شیخ عبدالقادر جیالنی کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کو وہ  جانور گیارہویں

بسم ہللا پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقیناً حرام ہے لیکن 

یہ دوسری صورت حرام نہیں بلکہ جائز ہے کیونکہ یہ غیر ہللا کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا ہے 

کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ حاالنکہ فقہاء نے اس دوسری صورت کو بھی حرام  اور یوں شرک

قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی وما اھل لغیر ہللا بہ میں داخل ہے چنانچہ حاشیہ بیضاوی میں 

ہے ہر وہ جانور جس پر غیر ہللا کا نام پکارا جائے حرام ہے اگرچہ ذبح کے وقت اس پر ہللا ہی 

ائے اس لیے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر ہللا کا تقرب حاصل کا نام لیا ج

کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیح مرتد کا ذبیحہ 

ہوگا اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب درمختار میں ہے کہ کسی حاکم اور کسی طرح کسی بڑے 

شرع ضیافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی کی آمد پر حسن خلق یا 

تعظیم کے طور پر جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہوگا اس لیے کہ وہ وما اھل لغیر ہللا میں 

داخل ہے اگرچہ اس پر ہللا ہی کا نام لیا گیا ہو اور عالمہ شامی نے اس کی تائید کی ہے۔ البتہ 

وما اھل لغیر ہللا کا مدلول اور اس میں داخل نہیں سمجھتے بعض فقہاء اس دوسری صورت کو 

اور اشتراک علت کی وجہ سے اسے حرام سمجھتے ہیں۔ گویا حرمت میں کوئی اختالف نہیں 

صرف استدالل و احتجاج کے طریقے میں اختالف ہے۔ عالوہ ازیں یہ دوسری صورت وماذبح 

بھی داخل ہے، جسے سورة المائدہ ( جائیںجو بتوں کے پاس یا تھانوں پر ذبح کیے )علی النصب 

میں محرمات میں ذکر کیا گیا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں درباروں اور 

تھانوں پر ذبح کیے گئے جانور بھی حرام ہیں اس لیے کہ وہاں ذبح کرنے کا یا وہاں لے جا کر 

حدیث میں ہے ایک شخص نے آ کر  تقسیم کرنے کا مقصد تقرب لغیر ہللا ہی ہوتا ہے۔ ایک

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت 

تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتالیا نہیں پھر آپ نے پوچھا کہ وہاں ان کی 

بھی نفی، تو آپ صلی ہللا عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی 

علیہ وسلم نے سائل کو نذر پوری کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے ہٹائے 

جانے کے بعد بھی غیر آباد آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ ان 

لیے مرجع عوام  آستانوں اور درباروں پر جا کر ذبح کیے جائیں جو پرستش اور نذر ونیاز کے

 ہیں۔ اعاذنا ہللا منہ

 
ِ اْلَكِذَب  ْوا عََٰل اّلٰله َذا َحَراٌم ِلَٰتْفََتُ ھه َذا َحلهٌل وَّ ِ اْلَكِذَب ََل يُْفِلُحْوَن     َوََل تـَـُقْولُْوا ِلَما تَِصُف َالِْسنَُتُُكُ اْلَكِذَب ھه ْوَن عََٰل اّلٰله يَْن يَْفََتُ ِ  ۭ ٠٠١  ۭ ِانَّ اَّلَّ

کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حالل ہے اور یہ حرام ہے کہ ہللا کسی چیز 

سمجھ لو کہ ہللا تعاٰلی پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے ( ۱)پر جھوٹ بہتان باندھ لو، 

 محروم ہی رہتے ہیں۔

لئے  یہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف جو وہ بتوں کے نام وقف کر کے ان کو اپنے ۱۔۱۱٦

ُ ِمنْ )دیکھئے )حرام کر لیتے تھے، جیسے بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام وغیرہ۔   ۘ  َما َجَعَل ہللٰاٰ
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اَل َسا اَل َحاٍم ۘ  بَِحْیَرٍة وَّ اَل َوِصْیلٍَة وَّ ِ اْلَكِذَب  ۘ  ٕىِبٍَة وَّ ٰلِكنَّ الَِّذْیَن َكفَُرْوا یَْفتَُرْوَن َعلَي ہللٰاٰ َواَْكثَُرھُْم اَل  ۘ  وَّ

ٌم َعٰلٓي )اور اال نعام ( 301:۔ المائدہ5( لُْونَ یَْعقِ  َوقَالُْوا َما فِْي بُطُْوِن ٰھِذِہ ااْلَْنَعاِم َخالَِصةٌ لُِّذُكْوِرنَا َوُمَحرَّ

ْیتَةً فَھُْم فِْیِه ُشَرَكا ۘ  اَْزَواِجنَا    قَْد ۱۲٢اِنَّٗه َحِكْیٌم َعلِْیٌم   ۘ  َسیَْجِزْیِھْم َوْصفَھُْم  ۘ  ُء  ۘ  َواِْن یَُّكْن مَّ

ا اَْواَلَدھُْم َسفَهً  ُ اْفتَِراۘ  َخِسَر الَِّذْیَن قَتَلُْوٓ ُمْوا َما َرَزقَھُُم ہللٰاٰ َحرَّ ِ  ۘ  ا بَِغْیِر ِعْلٍم وَّ قَْد َضلُّْوا َوَما  ۘ  ًء َعلَي ہللٰاٰ

َغْیَر َمْعرُ   ۘ  ۱٤۰َكانُْوا ُمْھتَِدْیَن   ْعُرْوٰشٍت وَّ ٍت مَّ ْرَع ُمْختَلِفًا اُُكلُٗه َوھَُو الَِّذْيٓ اَْنَشاَ َجنٰٰ النَّْخَل َوالزَّ ْوٰشٍت وَّ

َغْیَر ُمتََشابٍِه   اَن ُمتََشابِھًا وَّ مَّ ْیتُْوَن َوالرُّ َواَل  ڮُكلُْوا ِمْن ثََمِرٖہٓ اَِذٓا اَْثَمَر َوٰاتُْوا َحقَّٗه یَْوَم َحَصاِدٖہ   ۘ  َوالزَّ

 (کے حواشی( 323تا  318:۔ االنعام8(  ۘ  ۱٤۱   اِنَّٗه اَل یُِحبُّ اْلُمْسِرفِْینَ  ۘ  تُْسِرفُْوا   

 
لَهُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ      ٌٌ قَِلْيٌل ۠ وَّ  ٠٠١َمتَا

 انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لئے ہی دردناک عذاب ہے۔

 
 ُ ْمنَا َما قََصْصنَا عَلَْيَك ِمْن قَْبُل ۚ َوَما َظلَْمِنه ْيَن َهاُدْوا َحرَّ ِ  ٠٠١ْم َولهِكْن ََكنُْوٓا َانُْفَسهُْم يَْظِلُمْوَن    َوعََٰل اَّلَّ

ہم ( ۱)اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں 

 نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔

ْمنَا ُكلَّ ِذْي ظُفٍُر َوَعلَي الَِّذْیَن ھَادُ )دیکھئے سورہ اال نعام،  ۱۔۱۱۲ ْمنَا  ۘ  ْوا َحرَّ َوِمَن اْلبَقَِر َواْلَغنَِم َحرَّ

َواِنَّا  ڮٰذلَِك َجَزْیٰنھُْم بِبَْغیِِھْم ۘ  َعلَْیِھْم ُشُحْوَمھَُمآ ااِلَّ َما َحَملَْت ظُھُْوُرھَُمآ اَِو اْلَحَوایَآ اَْو َما اْختَلَطَ بَِعْظٍم 

ْمنَا َعلَْیِھْم طَیِّٰبٍت )کا حاشیہ، نیز سورہ نساء۔( 328:۔ االنعام8( لَٰصِدقُْوَن  َن الَِّذْیَن ھَاُدْوا َحرَّ فَبِظُْلٍم مِّ

ِ َكثِْیًرا ِھْم َعْن َسبِْیِل ہللٰاٰ  میں بھی اس کا ذکر ہے( 380:۔ النساء2( اُِحلَّْت لَھُْم َوبَِصدِّ

 
ــهَ َء ِِبَ ْوۗ لُوا السُّ ْيَن َُعِ ِ ََّك ِلَّلَّ ِحْْيٌ     ُُثَّ ِانَّ َرب ََّك ِمْنْۢ بَْعِدَها لََغُفْوٌر رَّ ِِلَ َوَاْصلَُحْوٓا    ِانَّ َرب    ٠٠١اَةٍ ُُثَّ ًَتبُْوا ِمْنْۢ بَْعِد ذه

جو کوئی جہالت سے برے عمل کرلے پھر توبہ کرلے اور اصالح بھی کرلے تو پھر آپ کا رب 

 بالشک و شبہ بڑی بخشش کرنے واال اور نہایت ہی مہربان ہے۔

 
ِ َحِنْيًفا ۭ َولَْم يَُك ِمَن الُْمّْشِِكْْيَ     ٰه ًة قَاِنتًا ّلٰلِ ِهْْيَ ََكَن ُامَّ    ٠١١ِانَّ ِاْبره

اور ہللا تعاٰلی کے فرمانبردار اور ایک طرفہ مخلص تھے۔ وہ مشرکوں ( ۱)بیشک ابراہیم پیشوا 

 میں نہ تھے۔

ا کہ ترجمے سے واضح ہے اور امت اُ مَّۃٌ کے معنی پیشوا اور قائد کے بھی ہیں۔ جیس ۱۔۱۴۰

بمعنی امت بھی ہے، اس اعتبار سے حضرت ابرہیم علیہ السالم کا وجود ایک امت کے برابر 

ْعُدْوَدٍة لَّیَقُْولُنَّ َما یَْحبُِسٗه  )امت کے معانی کے لئے )تھا۔  ٍة مَّ ْرنَا َعْنھُُم اْلَعَذاَب اِٰلٓى اُمَّ ااََل  ۘ  َولَٕىِْن اَخَّ

ا َكانُْوا بِٖه یَْستَْھِزُءْوَن یَْوَم یَاْ   (کا حاشیہ دیکھئے( 4:۔ہود33( تِْیِھْم لَْیَس َمْصُرْوفًا َعْنھُْم َوَحاَق بِِھْم مَّ

 
ْستـَـِقْْيٍ    اٍط  مُّ ىُه  ِاٰله  ِِصَ ىُه  َو  َهده َنُْعِمٖه   ۭ  ِاْجتَبه  ١َشاِكًرا  َِلٰ

نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ  ہللا تعاٰلی کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، ہللا

 راست سمجھا دی تھی۔

 
ِلِحْْيَ      ِخَرِة لَِمَن الٰصه َّٗه ِِف اَْله نَْيا  َحَسـنًَة  ۭ َوِان تَيْنهُه ِِف الُّ  ۭ ٠١١َواه

 ہم نے اس دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بیشک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔

 
ِهْْيَ َحِنْيًفا  ۭ َوَما ََكَن ِمَن الُْمّْشِِكْْيَ     ُُثَّ َاوْ  َ ِاْبره َِّبْع ِمَلَّ  ٠١١َحْينَآ ِالَْيَك َاِن ات
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جو ( ۱)پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں، 

 مشرکوں میں سے نہ تھے۔

اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لئے  ِملَّۃَ کے معنی ایسا دین جسے ہللا تعاٰلی نے ۱۔۱۴۲

شروع کے موافق اور ضروری قرار دیا ہے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ 

تمام انبیاء سمیت اوالد آدم کے سردار ہیں، آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، 

صی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایسے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السالم کی امتیازی اور خصو

اصول میں تمام انبیاء کی شریعت اور ملت ایک ہی رہی جس میں رسالت کے ساتھ توحید وعقبٰی 

 و بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

 
َمةِ  ََّك لََيْحُُكُ بَيَِْنُْم يَْوَم الِْقيه ْيَن اْختَلَُفْوا ِفْيِه ۭ َوِانَّ َرب ِ بُْت عََٰل اَّلَّ ََّما ُجِعَل السَّ َتِلُفْوَن     ِان  ٠١١ِفـْيَما ََكنُْوا ِفْيِه َُيْ

ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری تھی جنہوں نے اس میں 

بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختالف کا فیصلہ ( ۱)اختالف کیا تھا، 

 قیامت کے دن کرے گا۔

اس کی تفصیل میں اختالف ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت اس اختالف کی نیت کیا ہے؟  ۱۔۱۴٤

موسٰی علیہ السالم نے ان کے لئے جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا، لیکن بنو اسرائیل نے اختالف 

انہوں نے جو ! کیا اور ہفتے کا دن تعظیم وعبادت کے لئے پسند کیا۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا، موسیٰ 

ض کہتے ہیں ہللا تعاٰلی نے انہیں حکم دیا تھا تعظیم کے دن پسند کیا ہے، وہی دن رہنے دو، بع

لئے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو۔ جس کے تعین میں ان کے درمیان اختالف ہوا۔ پس 

یہود نے اپنے مذہبی قیاس کی بنیاد پر ہفتے کا دن اور نصارٰی نے اتوار کا دن یہودیوں کی 

ا، اسی طرح عبادت کے لئے انہوں نے اپنے کو مخالفت کے جذبے سے اپنے لئے مقرر کیا تھ

یہودیوں سے الگ رکھنے کے لئے بیت المقدس کی شرقی جانب کو بطور قبلہ اختیار کیا۔ جمعہ 

 کا دن ہللا کی طرف سے مسلمانوں کے لئے مقرر کئے جانے کا ذکر حدیث میں موجود ہے

 (صحیح بخاری)

 
َِٰك ِِبلِْحْْكَةِ  ٌُ ِاٰله َسِبْيِل َرب ََّك ُهَو َاعََْلُ ِبَمْن َضلَّ َعْن َسـِبْيِِلٖ  ُاْد َِّّتْ ِِهَ َاْحَسُن ۭ ِانَّ َرب نَِة َوَجاِدلْهُْم ِِبل  َوُهَو َاعََْلُ ِِبلُْمهَْتِدْيَن    َوالَْمْوِعَظِة الَْحس َ

٠١١ 

اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بالئیے اور ان سے 

یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی ( ۱)ریقے سے گفتگو کیجئے بہترین ط

 (۴)بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے 

اس میں تبلیغ ودعوت کے اصول بیان کئے گئے ہیں جو حکمت، اصالحات کی مناسبت  ۱۔۱۴٢

ہوئے نرم ومشفقانہ لب ولہجہ اختیار پر مبنی ہیں۔ جدال باألحسن، درشتی اور تلخی سے بچتے 

 کرنا ہے۔ 

یعنی آپ کا کام مذکورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے، ہدایت کے راستے پر چال  ۴۔۱۴٢

دینا، یہ صرف ہللا کے اختیار میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے واال کون ہے اور 

 کون نہیں؟

 
َِبِْيَن     َوِاْن عَاقَْبَُتْ فََعاِقُبْوا  ِٰلٰصه ُُتْ لَهَُو َخْْيٌ ل ْن َصََبْ

ِٕ
 ٠١١ِبِمثِْل َما ُعْوِقْبَُتْ ِبٖه  َۭولَى

اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو 

 ۔(۱)بیشک صابروں کے لئے یہی بہتر ہے 
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ہے بشرطیکہ تجاوز نہ ہو، ورنہ یہ خود ظالم ہو اس میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت  ۱۔۱۴٦

 جائے گا، تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔

 
ا يَْمُكُرْوَن     مَّ َزْن عَلَْْيِْم َوََل تَُك ِِفْ َضْيٍق ٰمِ ِ َوََل ََتْ َك ِاَلَّ ِِبّلٰله  ٠١١َواْصَِبْ َوَما َصَْبُ

فیق اٰلہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ آپ صبر کریں بغیر تو

 (۱)ہوں اور جو مکرو فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ 

اس لئے کہ ہللا تعاٰلی ان کے مکروں کے مقابلے میں اہل ایمان وتقوٰی اور محسنین کے  ۱۔۱۴۷

کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں، جیسا کہ ساتھ ہے اور جس کے ساتھ ہللا ہو، اسے اہل دنیا 

 ما بعد کی آیت میں ہے

 
ُنْوَن      ْحس ِ ْيَن ُِهْ مُّ ِ اَّلَّ ََّقْوا وَّ ْيَن ات ِ َ َمَع اَّلَّ    ٠١١ِانَّ اّلٰله

 یقین مانو کہ ہللا تعاٰلی پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔

 

 

 اإلسَراء/  لیاسرائ یبن ةسور
 (۱۱۱۔ تعداد آیات  ۱۷۔ سورة نمبر  اإلسَراء/ یل سورة بنٓی اسرآئ)

 

  15پارہ  
 

ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم واال ہے

علیہ یہ سورت مکی ہے۔ اسے سورت االسراء بھی کہتے ہیں، اس لئے کہ اس میں نبی صلی ہللا 

کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت ( رات کو مسجد اقصٰی لے جانے)وسلم کے اسراء 

عبد ہللا بن مسعود رضی ہللا عنہ مرفوعا حدیث فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، مریم اور بنی 

اسرائیل یہ عتاق اول میں سے ہیں اور میرے تالد میں سے ہیں، تالد قدیم مال کو کہتے ہیں۔ 

کہ یہ سورتیں ان قدیم سورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول اول نازل ہوئیں۔ مطلب یہ ہے 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تالوت فرمایا کرتے 

 ،۔٤۲، ص ٦تھے۔ مسند احمد جلد 
 

َن الَْمْسِجِد الَْحرَ  ى ِبَعْبِدٖه لَْيًَل ٰمِ ْيٓ َاْْسه ِ َن اَّلَّ ْبحه ِمْيُع الَْبِصْْيُ س ُ َّٗه ُهَو السَّ يهِتنَا  ۭ ِان ِيَٗه ِمْن اه َُ ْي بهَرْكنَا َحْوََلٗ ِل ِ  Ǻ    اِم ِاَٰل الَْمْسِجِد اَْلَْقَصا اَّلَّ

کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد ( ۴)وہ ہللا تعاٰلی جو اپنے بندے ( ۱)پاک ہے 

رکھی ہے اس لئے کہ ہم اسے ( ٤)ے تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت د( ۲)اقصیٰ 

 یقیناً ہللا تعاٰلی خوب سننے دیکھنے واال ہے۔( ٢)اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں 

ُسْبَحا َن عام طور پر اس کا استعمال ایسے موقع پر ہوتا ہے جب کسی عظیم الشان واقعے  ۱۔ ۱

اعتبار سے یہ واقعہ کتنا کا ذکر ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے 

محال ہو، ہللا کے لئے مشکل نہیں، اس لئے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ لفظ ُکْن سے پلک 
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جھپکنے میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لئے ہیں۔ ہللا تعاٰلی ان پابندیوں اور 

 کوتاہیوں سے پاک ہے۔ 

لے جانا۔ آگے لَْیاًل اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ رات کی اِْسَرآء کے معنی ہوتے ہیں، رات کو  ۴۔۱

قلت واضح ہو جائے۔ یعنی رات ایک حصے یا تھوڑے سے حصے میں۔ یعنی چالیس راتوں کا 

 دور دراز کا سفر، پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوا۔ 

شہر میں اور فلسطین ( قدیم نام)یلیاء اقصٰی دور کو کہتے ہیں بیت المقدس، جو القدس یا ا ۲۔۱

دن کی ہے، اس اعتبار سے مسجد حرام کے ( ٤۰)میں واقع ہے، مکے سے القدس تک مسافت 

 کہا گیا ہے۔ ( دور کی مسجد)مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقٰصی 

 یہ عالقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ ٤۔۱

 سے ممتاز ہے، اس لئے اسے بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ 

یہ اس سیر کا مقصد ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو عجائبات اور آیات کبرٰی دکھائیں۔ جن میں  ٢۔۱

سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا 

ج ہوئی یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو جو معرا

آسمانوں پر انبیاء علیہم السالم سے مالقاتیں ہوئیں اور سدرة المنتٰہی پر، جو عرش سے نیچے 

ساتویں آسمان پر ہے، ہللا تعاٰلی نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا 

ہیں اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج  کیں۔ جس کی تفصیالت صحیح احادیث میں بیان ہوئی

تک امت کے اکثر علماء فقہاء اس بات کے قائل چلے آرہے ہیں کہ یہ معراج حالت بیداری میں 

ہوئی ہے۔ یہ خواب یا روحانی سیر اور مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ عینی مشاہدہ ہے جو ہللا نے اپنی 

دو حصے ہیں۔ پہال حصہ اسراء  قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے

کہالتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصٰی تک کے سفر کا 

نام ہے، یہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت 

صہ ہے جسے معراج کہا المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ سفر کا دوسرا ح

جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ نجم میں کیا گیا ہے اور باقی تفصیالت احادیث میں بیان کی گئی 

سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج سیڑھی کو ' معراج ' ہیں۔ عام طور پر اس پورے سفر کو 

ِرَج بِْی اِلَی الٰسَماِء کہتے ہیں یہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ عُ 

سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصہ ( مجھے آسمان پر لے جایا یا چڑھایا گیا)

پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لئے معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس 

کا واقعہ ہے۔ بعض  کی تاریخ میں اختالف ہے۔ تاہم اس میں اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے قبل

کہتے ہیں ایک سال قبل اور بعض کہتے ہیں کئی سال قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح مہینے 

اور  ۴۷، کوئی رجب کی ۴۷یا  ۱۷اور اس کی تاریخ میں اختالف ہے۔ کوئی ربیع االول کی 

 (فتح القدیر)بعض کوئی اور مہینہ اس کی تاریخ بتالتے ہیں۔ 
 

 َٰ تَيْنَا ُمْو اِۗءيَْل َاَلَّ تَتَِّخُذْوا ِمْن ُدْوِِنْ َواه ٓ ِاْْسَ َِٰبِنْ ُه ُهًدى ل َب َوَجَعلْنه  Ąَۭوِكْيًَل اْلِكته

ہم نے موسٰی کو کتاب دی اور اسے بنی اسرئیل کے لئے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو 

 اپنا کارساز نہ بنانا
 

لْنَا َمَع نُْوٍِ  ۭ اِ  َّــَة َمْن َْحَ َّٗه ََكَن َعْبًدا َشُكْوًرا    ُذٰرِي  Ǽن

جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار ! اے ان لوگوں کی اوالد

 (۱)بندہ تھا 
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طوفان نوح علیہ السالم کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السالم کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے  ۱۔۲

ہوئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے۔ اس لئے بنو جو کشتیئ نوح علیہ السالم میں سوار 

اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ، نوح علیہ السالم، ہللا کا بہت شکر گزار بندہ 

تھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو اور ہم نے جو محمد صلی ہللا 

 کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو۔علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ان 
 

ا َكِبْْيً  تَْْيِ َولََتْعلُنَّ عُلُوًّ ِب لَُتْفِسُدنَّ ِِف اَْلَْرِض َمرَّ اِۗءيَْل ِِف اْلِكته ٓ ِاْْسَ  Ćا   َوقََضْينَآ ِاٰله بَِنْ

 ہم نے بنو اسرائیل کے لئے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد

 برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے
 

ََّيرِ  َّنَآ ُاوِلْ َِبٍْس َشِديٍْد فََجاُسْوا ِخلهَل اٰلِ ْفُعْوًَل    ۭفَِاَذا َجاَۗء َوْعُد ُاْولههىَُما بََعثْنَا عَلَْيُُكْ ِعَباًدا ل  Ĉ َوََكَن َوْعًدا مَّ

ارے مقابلہ پر اپنے بندے بھیج دیئے جو ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہ

بڑے ہی لڑاکے تھے۔ پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور ہللا کا یہ وعدہ پورا 

 ۔(۱)ہونا ہی تھا 

یہ اشارہ ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کے فرمان روا بخت نصر کے ہاتھوں،  ۱۔٢

ال قبل، یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی۔ اس حضرت مسیح علیہ السالم سے تقریبًا چھ سو س

نے بےدریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غالم بنا لیا اور یہ اس وقت ہوا جب 

انہوں نے ہللا کے نبی حضرت شعیب علیہ السالم کو قتل کیا یا حضرت ارمیا علیہ السالم کو قید 

عصیات کا ارتکاب کر کے فساد فی االرض کیا اور تورات کے احکام کی خالف ورزی اور م

کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو ہللا تعاٰلی نے بطور سزا ان 

پر مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ حتٰی کہ طالوت کی قیادت میں حضرت 

 داٗود علیہ السالم نے جالوت کو قتل کیا۔
 

ا   ُُثَّ َرَدْدََن لَ  ُُكْ اَْكََثَ نَِفْْيً بَِنْْيَ َوَجَعلْنه ُُكْ ِِبَْمَواٍل وَّ ْم َوَاْمَدْدنه َة عَلَْْيِ  Čُُكُ اْلَكرَّ

پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اوالد سے تمہاری مدد کی 

 ۔(۱)اور تمہیں بڑے جتھے واال بنا دیا 

کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال اور دولت، بیٹوں اور جاہ یعنی بخت نصر یا جالوت  ۱۔٦

حشمت سے نوازا، جب کہ یہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی تھیں۔ اور تمہیں پھر زیادہ جتھے 

 واال اور طاقتور بنا دیا۔
 

نُْفِسُُكْ  َۣوِاْن َاَسْاُُتْ فَلَهَا  ۭ فَِاَذا َجاَۗء  ْوا ِاْن َاْحَسنَُْتْ َاْحَسنَُْتْ َِلَ ُ ِلــُيَتَٰبِ ٍة وَّ َل َمرَّ ٗءا ُوُجْوَهُُكْ َوِلَيْدُخلُوا الَْمْسِجَد مََكَ َدَخلُْوُه َاوَّ ِخَرِة ِليَُسْوۗ ا   َوْعُد اَْله َما عَلَْوا تَْتِبْْيً

Ċ 

اگر تم نے اچھے کام کئے تو خود اپنے ہی فائدے کے لئے، اور اگر تم نے برائیاں کیں تو بھی 

وہ ( تو ہم نے دوسرے کو بھیج دیا تاکہ)جب دوسرے وعدے کا وقت آیا اپنے ہی لئے، پھر 

تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس جس 

 (۱)چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں 

م کو قتل کر دیا اور یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ حضرت زکریا علیہ السال ۱۔۷

حضرت عیسٰی علیہ السالم کو بھی قتل کرنے کے درپے رہے، جنہیں ہللا تعاٰلی نے زندہ آسمان 

پر اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹیٹس کو ہللا نے ان پر مسلط کر 

بہت سوں کو قیدی  دیا، اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا دیئے اور
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بنا لیا، ان کے اموال لوٹ لئے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل 

سلیمانی کو غارت کیا اور انہیں ہمیشہ کے لئے بیت المقدس سے جال وطن کر دیا۔ اور یوں ان 

 ء میں ان پر آئی۔۷۰کی ذلت و رسوائی کا خوب خوب سامان کیا۔ یہ تباہی 
 

ا   َعِسه  ِفرِْيَن َحِصْْيً َ ِلْلكه َّنَّ ْ عُْدََن  ۘ َوَجَعلْنَا ََجَ ُُكْ ۚ َوِاْن عُْدُتُّ َّْرَْحَ  Ď َربُُُّكْ َاْن ي

امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم دوبارہ ایسا 

 ۔(۴)ا ہے اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم بنا رکھ( ۱)ہی کریں گے 

یہ انہیں تنبیہ کی کہ اگر تم نے اصالح کر لی تو ہللا کی رحمت کے مستحق ہو گے۔ جس کا  ۱۔۲

مطلب دنیا وآخرت کی سرخ روئی اور کامیابی ہے اور اگر دوبارہ ہللا کی نافرمانی کا راستہ 

رسوائی اختیار کر کے تم نے فساد فی االرض کا ارتکاب کیا تو ہم پھر تمہیں اسی طرح ذلت و 

سے دو چار کر دیں گے۔ جیسے اس سے قبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں 

چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ یہود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محمدیہ کے 

بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے تھے جس کے نتیجے 

ہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل وخوار ہوئے اور بصد رسوائی انہیں میں ی

 مدینے اور خیبر سے نکلنا پڑا۔

یعنی اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزا اور اس کا عذاب الگ ہے جو  ۴۔۲

 وہاں انہیں بھگتنا ہو گا۔
 

َِّّتْ ھِ  َن َُّيِْدْي ِلل َذا الُْقْراه ا    ِانَّ هه ِت َانَّ لَهُْم َاْجًرا َكِبْْيً ِلحه ْيَن يَْعَملُْوَن الٰصه ِ ُ الُْمْؤِمِنْْيَ اَّلَّ    Ḍَي َاْقَوُم َويُبَّٰشِ

یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال 

 جر ہے۔کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا ا
 

ِخَرِة َاْعَتْدََن لَهُْم عََذاًِب َاِلـــْيًما    ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبَْله ِ َانَّ اَّلَّ    01وَّ

اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا 

 ہے
 

ِ ُدعَاَۗءٗه ِِبلَْخْْيِ ۭ َوَكَ  ٰ نَْساُن ِِبلّشَّ ٌُ اَْلِ ْوًَل   َويَْد نَْساُن َْعُ  00َن اَْلِ

اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھالئی کی دعا کی طرح، انسان 

 (۱)ہی بڑا جلد باز ہے 

انسان چونکہ جلد باز اور بےحوصلہ ہے اس لیے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی  ۱۔۱۱

طرح بھالئی کے لیے اپنے رب سے دعائیں  ہالکت کے لیے اسی طرح بد دعا کرتا ہے جس

کرتا ہے یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا یہی مضمون 

ُ لِلنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَھُْم بِاْلَخْیِر لَقُِضَي اِلَْیِھْم اََجلُھُْم  ) ُل ہللٰاٰ َءنَا فِْي ۘ  ْوَن لِقَافَنََذُر الَِّذْیَن اَل یَْرجُ  ۘ  َولَْو یَُعجِّ

 میں گزر چکا ہے۔( 33:۔یونس30( طُْغیَانِِھْم یَْعَمھُْونَ 
 

َِٰتبْ  ًة ل َاِر ُمْبِّصَ يََة الِنَّ َّْيِل َوَجَعلْنَآ اه يََة ال يَـَتْْيِ فََمــَحْوََنٓ اه َاَر اه َّْيَل َوالِنَّ ُُِٰكْ َوِلَتْعلَُمْوا عَ َوَجَعلْنَا ال ب ْن رَّ ُه تَُغْوا فَْضًَل ٰمِ لْنه ٍء فَصَّ ِنْْيَ َوالِْحَساَب ۭ َوُكَّ ََشْ َدَد الس ِٰ

 01تَْفِصْيًَل    

ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں، رات کی نشانی کو تو ہم نے بےنور کر 

دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تالش کر سکو اور اس 
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اور ہرچیز کو ہم نے خوب تفصیل ( ۱)کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو لئے بھی 

 ۔(۴)سے بیان فرما دیا ہے 

یعنی رات کو بےنور یعنی تاریک کر دیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہاری دن بھر کی  ۱۔۱۴

ل تھکاوٹ دور ہو جائے اور دن کو روشن بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعے سے تم رب کا فض

تالش کرو۔ عالوہ ازیں رات اور دن کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ہفتوں، مہینوں اور 

برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو، اس حساب کے بھی بیشمار فوائد ہیں۔ اگر رات کے بعد 

دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں آرام اور 

ا یا کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتا اور اسی طرح مہینوں اور سالوں کا حساب بھی سکون ک

 ممکن نہ رہتا۔ 

یعنی انسان کے لئے دین اور دنیا کی ضروری باتیں سب کھول کر ہم نے بیان کر دی ہیں  ۴۔۱۴

 تاکہ ان سے انسان فائدہ اٹھائیں، اپنی دنیا سنواریں اور آخرت کی بھی فکر اور اس کے لئے

 تیاری کریں۔
 

ىُه َمنُْشْوًرا  َّلْقه ًبا ي َمِة ِكته ٗه ِِفْ ُعُنِقٖه  ۭ َوَُّنْرُِج ََلٗ يَْوَم الِْقيه َ
ِٕ
ِٕى ۗ  01   َوُكَّ ِانَْساٍن َالَْزْمنهُه طه

اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے ( ۱)ہر انسان کی برائی بھالئی کو اس کے گلے لگا دیا ہے 

 جسے وہ اپنے اوپر کھال ہوا پائے گا۔اس کا نامہ اعمال نکالیں گے 

طَائِر کے معنی پرندے کے ہیں اور ُعنُق کے معنی گردن کے۔ امام ابن کثیر نے طائر  ۱۔۱۲

سے مراد انسان کے عمل کے لئے ہیں۔ فِْی ُعنُقِِہ کا مطلب ہے، اس کے اچھے یا برے عمل، 

اس کے ساتھ ہوں گے۔  جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی، گلے کے ہار کی طرح

یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ہللا کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو گا۔ قیامت والے 

دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شوکانی نے طائر سے مراد انسان کی 

جسے سعادت مند قسمت لی ہے، جو ہللا تعاٰلی نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے، 

اور ہللا کا مطیع ہونا تھا وہ ہللا کو معلوم تھا اور جسے نافرمان ہونا تھا، وہ بھی اس کے علم میں 

ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی ( سعادت مندی یا بد بختی)تھا، یہی قسمت 

بق فیصلے ہوں ہو گی۔ اسی کے مطابق اس کے عمل ہوں گے اور قیامت والے دن اسی کے مطا

 گے۔
 

ى ِبنَْفِسَك الَْيْوَم عَلَْيَك َحِسيْبًا     َبَك ۭ َكفه  ۭ 01ِاْقَرْا ِكته

 خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے۔ آج تو تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔! لے
 

ََّما يَِضلُّ عَ  ََّما َُّيْــَتِدْي ِلنَْفِسٖه ۚ َوَمْن َضلَّ فَِان ى فَِان ِبْْيَ َحِٰته نَْبَعَث َرُسْوًَل    َمِن اْهَتده ى ۭ َوَما ُكنَّا ُمَعٰذِ ْزَر ُاْخره  01لَْْيَا  ۭ َوََل تَِزُر َواِزَرٌة ٰوِ

جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لئے راہ یافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک 

پنے اوپر نہ الدے گا جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ واال کسی اور کا بوجھ ا

 ۔(۴)اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں ( ۱)

بھی ہوں گے، انہیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ، ( گمراہ کرنے والے)البتہ جو مضل  ۱۔۱٢

ں اٹھانا پڑے گا جو ان کی کوششو( بغیر ان کے گناہوں میں کمی کیے)ان کے گناہوں کا بار بھی 

سے گمراہ ہوئے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات اور احادیث میں واضح ہے۔ یہ 

 دراصل ان کے اپنے ہی گناہوں کا بھار ہوگا جو دوسروں کو گمراہ کر کے انہوں نے کمایا ہوگا۔

بعض مفسرین نے اس سے صرف دنیاوی عذاب مراد لیا ہے۔ یعنی آخرت کے عذاب سے  ۴۔۱٢

ں گے، لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ ہللا تعاٰلی لوگوں مستثٰنی نہیں ہو
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سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ جس پر اثبات میں جواب دیں 

گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیر وہ کسی کو عذاب نہیں 

یا فرد تک اس کا پیغام نہیں پہنچا، قیامت والے دن وہ خود  دے گا۔ تاہم اس کا فیصلہ کہ کس قوم

ہی فرمائے گا، وہاں یقینا کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو گا۔ اسی طرح بہرا پاگل فاترالعقل اور زمانہ 

فترت یعنی دو نبیوں کے درمیانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے ان کی بابت 

یامت والے دن ہللا تعاٰلی ان کی طرف فرشتے بھیجے گا اور وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ق

انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اگر وہ ہللا کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو 

جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی بصورت دیگر انہیں گھسیٹ کر جہنم 

۔ عالمہ البانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اسے ذکر کیا میں پھینک دیا جائے گا۔ مسند احمد

ہے چھوٹے بچوں کی بابت اختالف ہے مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے البتہ کفار 

و مشرکین کے بچوں میں اختالف ہے کوئی توقف کا کوئی جنت میں جانے کا اور کوئی جہنم 

ے کہ میدان محشر میں ان کا امتحان لیا جائے گا میں جانے کا قائل ہے امام ابن کثیر نے کہا ہ

جو ہللا کے حکم کی اطاعت اختیار کرے گا وہ جنت میں اور جو نافرمانی کرے گا جہنم میں 

جائے گا امام ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے متضاد روایات 

کثیر مالحظہ کیجئے۔ مگر صحیح میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے تفسیر ابن 

 بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔
 

رْ  ِفْْيَا فََفَسُقْوا ِفْْيَا فََحقَّ عَلَْْيَا الَْقْوُل فََدمَّ ِِْلَ قَْريًَة َاَمْرََن ُمَْتَ ا     َوِاَذآ َاَرْدََنٓ َاْن ِنُّ َا تَْدِمْْيً  01ِنه

( کچھ)ب ہم کسی بستی کی ہالکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو اور ج

بات ( عذاب کی)حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر 

 ۔(۱)ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں 

روح سے قوموں کی ہالکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے  اس میں وہ اصول بتالیا گیا ہے جس کی ۱۔۱٦

اور یہ کہ ان کا خوش حال طبقہ ہللا کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور انہی کی 

تقلید پھر دوسرے لوگ کرتے ہیں، یوں اس قوم میں ہللا کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ 

 مستحق عذاب قرار پا جاتی ہے۔
 

ا   َوَُكْ َاْهلَْكنَ  ا بَِصْْيً َِٰك ِبُذنُْوِب ِعَباِدٖه َخِبْْيًۢ ى ِبَرب  01ا ِمَن الُْقُرْوِن ِمْنْۢ بَْعِد نُْوٍِ  َۭوَكفه

اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے ( ۱)ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہالک کیں 

 کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے واال ہے

 کت کے تحت ہی ہالک ہوئیںوہ بھی اسی اصول ہال ۱۔۱۷

 
َ   ۚ يَ  َّنَّ ْدُحْوًرا   َمْن ََكَن يُرِيُْد الَْعاِجََلَ َْعَّــلْنَا ََلٗ ِفْْيَا َما نََشاُۗء ِلَمْن نُّرِيُْد ُُثَّ َجَعلْنَا ََلٗ ََجَ  01ْصلههىَا َمْذُمْوًما مَّ

ہاں جس قدر جس کے کا ہی ہو اسے ہم ی( فوری فائدہ)جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا 

لئے چاہیں سردست دیتے ہیں باآلخر اس کے لئے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے 

 (۱)حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا 

یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں، پھر  ۱۔۱۲

ے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لئے فیصلہ اس کو بھی اتنی دنیا نہیں جتنی وہ چاہتا ہ

 کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔

 
ْشُكْوًرا     َك ََكَن َسْعُْيُْم مَّ

ِٕ
ى
ۗ ى لَهَا َسْعَْيَا َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُاوله ِخَرَة َوَسعه  01َوَمْن َاَراَد اَْله
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خرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لئے ہونی چاہئے، وہ کرتا بھی ہو اور اور جس کا ارادہ آ

وہ با ایمان بھی ہو، پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہللا کے ہاں پوری قدر دانی کی جائے 

 (۱)گی 

۔ ارادہ آخرت، ۱ہللا تعاٰلی کے ہاں قدر دانی کے لئے تین چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، ۱۔۱٢

۔ ایسی کوشش جو اس کے الئق ہو، یعنی سنت کے ۴ہللا کی رضا جوئی یعنی اخالص اور 

۔ ایمان کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل توجہ نہیں۔ یعنی قبولیت عمل کے ۲مطابق، 

 لئے ایمان کے ساتھ اخالص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

 
ُٓؤََلِۗء ِمْن عَ  ُٓؤََلِۗء َوهه ُِّمدُّ هه َِٰك َمْحُظْوًرا   لُُكًّ ن َِٰك  ۭ َوَما ََكَن َعَطاُۗء َرب  11َطاِۗء َرب

ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں 

 ۔(۱)سے۔ تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے 

ن اور کافر، طالب دنیا اور طالب یعنی دنیا کا رزق اور اس کی آسائشیں ہم بال تفریق موم ۱۔۴۰

 آخرت سب کو دیتے ہیں۔ ہللا کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتیں۔

 
اَْكََبُ تَْفِضْيًَل     ٍت وَّ ِخَرُة اَْكََبُ َدَرجه لْنَا بَْعَضهُْم عَٰله بَْعٍض ۭ َولََْله  10ُانُْظْر َكْيَف فَضَّ

ح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طر

 ۔(۱)درجوں میں اور بھی بڑھ کر اور فضیلت کے اعتبار سے سے بھی بہت بڑی ہے 

تاہم دنیا کی چیزیں کسی کو کم، کسی کو زیادہ ملتی ہیں، ہللا تعاٰلی اپنی حکمت و مصلحت  ۱۔۴۱

زیادہ واضح اور کے مطابق یہ روزی تقسیم فرماتا ہے۔ تاہم آخرت میں درجات کا یہ تفاضل 

 نمایاں ہوگا اور وہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے۔

 
ْخُذْوًَل     َخَر فَتَْقُعَد َمْذُمْوًما مَّ ِ ِالهـهًا اه َعْل َمَع اّلٰله    11ََل َّتْ

 رہے گاہللا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخرش تو برے حالوں بےکس ہو کر بیٹھ 

 
ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكََبَ اَ  ْيِن ِاْحَساًَن  ۭ ِامَّ ُه َوِِبلَْواِلَ ٓ ِاَّيَّ َُّك َاَلَّ تَْعُبُدْوٓا ِاَلَّ َّهَُما قَْوًَل َكرِيًْما   َوقَٰضه َرب ََل تَِْنَْرَُهَا َوقُْل ل َّهَُمآ ُاٰفٍ وَّ ـهَُما فَََل تَـُقْل ل َحُدَُهَآ َاْو ُِكه

11 

تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور 

اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے 

کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و 

 (۱)ت کرنا احترام سے با

اس آیت میں ہللا تبارک و تعاٰلی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ  ۱۔۴۲

حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب و 

احترام کی اہمیت واضح ہے۔ گویا ربوبیت اٰلہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے 

ی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضح تقاضوں ک

تک کہنے اور ان کو ڈانٹنے ' ہوں ' کر دیا گیا ہے، پھر بڑھاپے میں بطور خاص ان کے سامنے 

ڈپٹنے سے منع کیا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں والدین تو کمزور، بےبس اور ال چار ہوتے ہیں، 

اور وسائل معاش پر قابض ہوتی ہے۔ عالوہ ازیں جوانی کے دیوانے جذبات جب کہ اوالد جوان 

اور بڑھاپے کے سرد و گرم تجربات میں تصادم ہوتا ہے۔ ان حاالت میں والدین کے ادب و 

احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم ہللا کے ہاں سرخ رو 

 ظ رکھے گا۔وہی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحو
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َّيهِنْ َصِغْْيًا    هَُما مََكَ َرب ٰبِ اْرَْحْ ِة َوقُْل رَّ ْْحَ ٰلِ ِمَن الرَّ َِ اَّلُّ  ۭ 11َواْخِفْض لَهَُما َجنَا

اور دعا ( ۱)اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا 

جیسا انہوں نے میرے بچپن میں  کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر

 میری پرورش کی ہے۔

پرندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سایہء شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لئے اپنے بازو پست کر  ۱۔۴٤

دیتا ہے، یعنی تو بھی والدین کے ساتھ اسی طرح اچھا اور پُرشفقت معاملہ کرنا اور ان کی اسی 

تیری کی۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب پرندہ اڑنے اور  طرح کفالت کر جس طرح انہوں نے بچپن میں

بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیال لیتا ہے اور جب نیچے اترتا ہے تو بازؤں کو 

پست کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازوؤں کے پست کرنے کے معنی، والدین کے سامنے تواضع 

 اور عاجزی کا اظہار کرنے کے ہوں گے۔

 
اِبْْيَ غَُفْوًرا     َربُُُّكْ  وَّ َّٗه ََكَن ِلَْلَ ِلِحْْيَ فَِان  11َاْعََلُ ِبَما ِِفْ نُُفْوِسُُكْ  ۭ ِاْن تَُكْونُْوا صه

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع 

 کرنے والوں کو بخشنے واال ہے۔

 
ِت َذا الُْقْرٰبه َحقَّٗه  ْر تَْبِذْيًرا   َواه ِبْيِل َوََل تَُبٰذِ  11َوالِْمْسِكْْيَ َواْبَن السَّ

اور اسراف اور ( ۱)اور رشتے داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو 

 بےجا خرچ سے بچو

قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتہ داروں، مساکین اور ضرورت مند  ۱۔۴٦

امداد کر کے، ان پر احسان نہیں جتالنا چاہیے کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے،  مسافروں کی

بلکہ مال کا وہ حق ہے جو ہللا تبارک و تعاٰلی نے اصحاب مال کے مالوں میں مذکورہ ضرورت 

مندوں کا رکھا ہے، اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو عند ہللا مجرم ہوگا۔ گویا یہ حق 

ہے، نہ کہ کسی پر احسان عالوہ ازیں رشتے داروں کے پہلے ذکر سے ان کی کی ادائیگی 

اولیت اور اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ 

 حسن سلوک کو، صلہ رحمی کہا جاتا ہے، جس کی اسالم میں بڑی تاکید ہے۔

 
ِرْيَن ََكنُْوٓا ِاْخَواَن ال  ِٰٖه َكُفْوًرا    ِانَّ الُْمَبٰذِ ُن ِلَرب ْيطه ِطْْيِ ۭ َوََكَن الش َّ يه  11ش َّ

بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا 

 (۱)ہے 

ہے، جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ( بیج)تبذیر کی اصل بذر  ۱۔۴۷

فضول )ہے یا اس سے ادھر اُدھر، بلکہ کسان بیج ڈالے چال جاتا ہے  یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا

بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں حد شرع ( خرچی

سے تجاوز کرے اور بعض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہیں چاہے 

ں ہی صورتیں تبذیر میں آجاتی ہیں۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے تھوڑا ہی ہو۔ ہمارے خیال میں دونو

کی اس کے مرتکب کو شیطان سے مشابہت ہے اور شیطان کی مماثلت سے بچنا چاہیے وہ 

کہہ ( بہت ناشکرا)کسی ایک ہی خصلت میں ہو، انسان کے لئے واجب ہے، پھر شیطان کو َکفُْور 

ی مشابہت اختیار کرو گے تو تم بھی اس کی کر مذید بچنے کی تاکید کر دی ہے اگر شیطان ک

 (فتح القدیر)طرح َکفُْور قرار دئیے جاؤ گے۔ 
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يُْسْوًرا    َّهُْم قَْوًَل مَّ َِٰك تَْرُجْوَها فَُقْل ل ب ْن رَّ ٍة ٰمِ ا تُْعرَِضنَّ َعِْنُُم ابِْتَغاَۗء َرْْحَ  11َوِامَّ

کی جستجو میں، جس کی امید اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت 

 ۔(۱)رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے 

یعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے، جس کے دور ہونے کی اور کشائش رزق  ۱۔۴۲

کی تو اپنے رب سے امید رکھتا ہے۔ اگر تجھے غریب رشتے داروں، مسکینوں اور ضرورت 

اض کرنا یعنی اظہار معذرت کرنا پڑے تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ معذرت مندوں سے اعر

کر، یعنی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور پیار و محبت کے لہجے میں نہ کہ ترشی اور بد 

 اخالقی کے ساتھ، جیسا کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

 
َعْل يََدَك َمْغلُ  ْحُسْوًرا    َوََل َّتْ  11ْوَةً ِاٰله ُعُنِقَك َوََل تَبُْسْطهَا ُكَّ الْبَْسطِ فَتَـْقُعَد َملُْوًما مَّ

اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر مالمت کیا ہوا 

 (۱)درماندہ بیٹھ جائے 

ا اب انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے اور وہ گزشتہ آیت میں انکار کرنے کا ادب بیان فرمای ۱۔۴٢

یہ ہے کہ انسان بخل کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے 

اور نہ فضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر ہی بےدریغ خرچ کرتا 

قرار پائے گا اور فضول خرچی کے رہے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان، قابل مالمت و ندمت 

محسور اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل ( تھکا ہارا اور پچھتانے واال)نتیجے میں محسور 

کر تھک چکا اور چلنے سے عاجز ہو چکا ہو۔ فضول خرچی کرنے واال بھی باآلخر خالی ہاتھ 

' ہ کنایہ ہے بخل سے اور ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، ی

یہ کنایہ ہے فضول خرچی سے۔ ملوما محسورا لف نشر مرتب ' نہ اسے بالکل ہی کھول دے 

 ہے، یعنی ملوم بخل کا اور محسور فضول خرچی کا نتیجہ ہے۔

 
َّٗه ََكَن ِبِعَباِدٖه َخِبْْيًۢ  ََّشاُۗء َويـَـْقِدُر ۭ ِان ْزَق ِلَمْن ي ََّك يَبُْسطُ الٰرِ ا   ِانَّ َرب    11ا بَِصْْيً

( ۱)یقیناً تیرا رب جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ 

 یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے واال ہے

اس میں اہل ایمان کے لئے تسلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فروانی نہیں ہے، تو  ۱۔۲۰

 کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کمی، اس کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہللا

تعلق ہللا کی حکمت و مصلحت سے ہے جسے صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون 

بنا دے اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے یہ مشکل وہ اپنا گذارہ کر سکیں۔ یہ اس کی مشیت 

کا محبوب نہیں، اور وہ قوت ال یموت کا مالک اس کا مبغوض ہے۔ جس کو وہ زیادہ دے، وہ اس 

 نہیں۔

 
ُُكْ ۭ ِانَّ قَْتلَهُْم ََكَن ِخْطًا َكِبْْيً  ُن نَْرُزقُهُْم َوِاَّيَّ  10ا    َوََل تَْقُتلُْوٓا َاْوََلَدُُكْ َخْشـَيَة ِاْمََلٍق ۭ ََنْ

ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناً ان  اور مفلسی کے خوف سے اپنی اوالد کو نہ مار ڈالو، ان کو تم کو

 (۱)کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے 

میں بھی گزر چکی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی ہللا  ۱٢۱یہ آیت سورة اال نعام،  ۱۔۲۱

علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے کہ ان تقتل ولدک 

کہ تو اپنی اوالد اس ڈر سے قتل کردے کہ وہ تیرے ' ( صحیح بخاری)خشیۃ ان یطعم معک۔ 

آجکل قتل اوالد کا گناہ عظیم طریقے سے خاندانی منصوبہ بندی کے حسین ' ساتھ کھائے گی 

کے نام پر اور ' بہتر تعلیم و تربیت ' عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور مرد حضرات 
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اس جرم کا عام ارتکاب کر رہی ہیں۔ اعاذنا ہللا کو برقرار رکھنے کے لئے ' حسن ' خواتین اپنے 

 منہ۔

 
َّٗه ََكَن فَاِحَشًة  ۭ َوَساَۗء َسِبْيًَل    ٓ ِان ّنه  11َوََل تَْقَربُوا الٰزِ

 ۔(۱)خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بےحیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے 

اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا اسالم میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے،  ۱۔۲۴

ارتکاب کر لے تو اسے اسالمی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے۔ پھر اسے تلوار 

کے ایک وار سے مار دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی 

ے۔ اس لئے یہاں فرمایا کہ زنا کے کا خاتمہ کیا جائے تاکہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائ

قریب مت جاؤ، یعنی اس کے دواعی و اسباب سے بھی بچ کر رہو، مثاًل غیر محرم عورت کو 

دیکھنا، ان سے اختالط، کالم کی راہیں پیدا کرنا، اسی طرح عورتوں کا بےپردہ اور بن سنور 

تاکہ اس بےحیائی سے کر گھروں سے باہر نکلنا، وغیرہ ان تمام امور سے پرہیز ضروری ہے 

 بچا جا سکے۔

 
ُ ِاَلَّ ِِبلَْحٰقِ  ۭ  َوَمْن قُِتَل َمْظلُْوًما فََقْد َجَعلْنَا ِلَوِليِٰ  َم اّلٰله َِّّتْ َحرَّ َّٗه ََكَن َمنُْصْوًرا َوََل تَْقُتلُوا النَّْفَس ال ِْف ِٰفِ الَْقْتِل ۭ ِان ِْ ُ نًا فَََل ي   11ٖه ُسلْطه

اور جو شخص ( ۱)ارنا ہللا نے حرام کر دیا ہرگز ناحق قتل نہ کرنا اور کسی جان کو جس کا م

مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈاال جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کہ 

 ۔(۴)پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بیشک وہ مدد کیا گیا ہے 

کرنا ہے، جس کو انسانی معاشرے کی حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل  ۱۔۲۲

زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی اور مرتد کو قتل 

 کرنے کا حکم ہے۔ 

یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت  ۴۔۲۲

ں یا اس سے دیت لے لیں یا معاف کر دیں اور کے شرعی فیصلہ کے بعد قصاص میں قتل کر دی

اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں دو یا تین چار کو مار 

دیں، یا اس کا مثلہ کر کے یا عذاب دے کر ماریں، مقتول کا وارث، مدد دیا گیا ہے، یعنی امرا و 

ے، اس لئے اس پر ہللا کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ احکام کو اس کی مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہ

 یہ کہ زیادتی کا ارتکاب کر کے ہللا کی ناشکری کرے۔

 
ٗه  َ۠وَاْوفُْوا ِِبلَْعهِْد ِۚانَّ  ََ َاُشدَّ َِّّتْ ِھَي َاْحَسُن َحِٰته يَْبلُ ْوًَل َوََل تَْقَربُْوا َماَل الَْيِتْْيِ ِاَلَّ ِِبل  11   الَْعهَْد ََكَن َمْســــُـٔ

اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ 

اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے ( ۱)اپنی بلوغت کو پہنچ جائے 

 ۔(۴)والی ہے 

مال )کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد، اتالف مال  ۱۔۲٤

سے روکا جا رہا ہے اور اس میں یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے، اس لئے ( کے ضائع کرنے

فرمایا کہ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو، جس میں اس 

کا فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ایسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع یا خسارے 

 دو چار ہو جائے۔ یا عمر شعور سے پہلے تم اسے اڑا ڈالو۔ سے 

عہد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو ہللا اور اس کے بندے کے درمیان ہے اور وہ بھی جو  ۴۔۲٤

انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے عہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے 

 اور نقص عہد کی صورت میں باز پرس ہوگی۔
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ِويًَْل  وَ  َاْحَسُن ًَتْ ِِلَ َخْْيٌ وَّ  11َاْوفُوا اْلَكْيَل ِاَذا ُِكَُْتْ َوِزنُْوا ِِبلِْقْسَطاِس الُْمْستـَـِقْْيِ ۭ ذه

اور جب ناپنے لگو تو بھر پورے پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے توال کرو۔ یہی بہتر 

 اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔( ۱)ہے 

ر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے، عالوہ ازیں لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے میں اج ۱۔۲٢

 ناپ تول میں دیانت داری مفید ہے

 
َك ََكَن َعْنُه َمْســـ

ِٕ
ى
ۗ ْمَع َوالَْبَّصَ َوالُْفَؤاَد ُكُّ ُاوله ـْوًَل   َوََل تـَـْقُف َما لَيَْس َِلَ ِبٖه ِعَْلٌ  ۭ ِانَّ السَّ  11ـُـٔ

پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان ( ۱)کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت جس بات 

 ۔(۴)میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے 

فَفَا یَْقفُْو کے معنی ہیں پیچھے لگنا، یعنی جس چیز کا علم نہیں، اس کے پیچھے مت لگو،  ۱۔۲٦

ی طرح جس چیز کا علم نہیں، اس پر عمل یعنی بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، اس

 مت کرو۔ 

یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے  ۴۔۲٦

سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کیا اس نے دیکھا تھا اور دل سے سوال ہوگا کیا اس نے جانا تھا؟ 

ا کو ہللا تعاٰلی قیامت والے دن قوت گویائی کیونکہ یہی تینوں علم کا ذریعہ ہیں۔ یعنی ان اعض

 عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھا جائیگا۔

 
ََ الِْجَباَل ُطْوًَل    ِرَق اَْلَْرَض َولَْن تَْبلُ ََّك لَْن ََّتْ  11َوََل تَْمِش ِِف اَْلَْرِض َمَرًحا  ۚ ِان

مبائی میں پہاڑوں کو پہنچ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ل

 (۱)سکتا ہے 

اترا کر اور اکڑ کر چلنا، ہللا کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور  ۱۔۲۷

فََما َكاَن لَٗه ِمْن فِئٍَة یَّْنُصُرْونَٗه  ۘ  فََخَسْفنَا بِٖه َوبَِداِرِہ ااْلَْرَض  )خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا 

ِ ۤ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنتَِصِرْینَ ِمْن ُدوْ  ایک شخص دو ' حدیث میں آتا ہے ( 43:۔ القصص44( ِن ہللٰاٰ

چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چال 

 ہللا تعاٰلی کو عاجزی پسند ہے۔( صحیح مسلم)جائے گا۔ 

 
 ِٰ ِِلَ ََكَن َسي َِٰك َمْكُرْوًها   ُكُّ ذه  11ئُٗه ِعْنَد َرب

 ۔(۱)ناپسند ہے ( سخت)ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک 

یعنی جو باتیں مذکور ہوئیں، ان میں جو بھی بری ہیں، جن سے منع کیا گیا، وہ ناپسندیدہ  ۱۔۲۲

 ہیں

 
َُّك ِمَن الِْحْْكَِة  ۭ َوََل  ٓ ِالَْيَك َرب آ َاْوْحه ِِلَ ِممَّ ْدُحْوًرا    ذه َ َملُْوًما مَّ َّنَّ ى ِِفْ ََجَ َخَر فَُتلْقه ِ ِالهـهًا اه َعْل َمَع اّلٰله  11َّتْ

یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو ہللا 

 کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ مالمت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا

 جائے۔

 
َكِة ِاََنًَث  ِۭانَُُّكْ لََتُقْولُْوَن قَْوًَل َعِظْيًما

ِٕ
َذ ِمَن الَْملهۗى َ ىُُكْ َربُُُّكْ ِِبلَْبِنْْيَ َواَّتَّ    11   َافََاْصفه

کیا بیٹوں کے لئے تو ہللا نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لئے فرشتوں کو لڑکیاں بنالیں؟ 

 و۔بیشک تم بہت بڑا بول بول رہے ہ
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كَُّرْوا  ۭ َوَما يَزِيُْدُِهْ ِاَلَّ نُُفْوًرا     ِن ِلَيذَّ َذا الُْقْراه  10َولََقْد َِصَّفـْـنَا ِِفْ هه

فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو ( ۱)ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طرح بیان 

 نفرت ہی بڑھتی ہے۔

ئل و بینات اور مثالیں و واقعات، ہر ہر ہر طرح کا مطلب ہے، وعظ و نصیحت، دال ۱۔٤۱

طریقے سے بار بار سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں، لیکن وہ کفر شرک کی تاریکیوں میں 

اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کی بجائے، اور زیادہ دور ہوگئے ہیں۔ 

ہے، پھر وہ اس قرآن سے  اس لئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جادو، کہانیاں اور شاعری

کس طرح راہ یاب ہوں؟ کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی ہے کہ اچھی زمین پر پڑے تو وہ بارش 

 سے شاداب ہو جاتی ہے اور اگر وہ گندی ہے تو بارش سے بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

 
بَْتَغْوا ِلـهٌَة مََكَ يَُقْولُْوَن ِاًذا َلَّ َّْو ََكَن َمَعٗهٓ اه  11ِاٰله ِذي الَْعْرِش َسِبْيًَل    قُْل ل

کہ اگر ہللا کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور ! کہہ دیجئے

 (۱)وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے 

اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر  ۱۔٤۴

وت حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح دوسرے معبود بھی ہللا پر غلبے کی کوئی راہ کے غلبہ و ق

ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا، جب کہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزر گئی 

ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہللا کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، کوئی با اختیار ہی نہیں، 

ہ اب تک ہللا کا قرب حاصل کر چکے ہوتے اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ دوسرے معنی ہیں کہ و

رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ ہللا کا قرب حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی وہ ہللا کے قریب 

 کر چکے ہوتے

 
ا     ا َكِبْْيً ٰله َُعَّا يَُقْولُْوَن عُلُوًّ نَٗه َوتَعه ْبحه  11س ُ

 ۔(۱)اور باال تر، بہت دور اور بہت بلند ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے پاک 

یعنی واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہللا کی بابت جو کہتے ہیں کہ اس کے شریک ہیں، ہللا تعاٰلی  ۱۔٤۲

 ان باتوں سے پاک اور بلند ہے

 
يُ  ٍء ِاَلَّ ْن ََشْ ـْبُع َواَْلَْرُض َوَمْن ِفْْيِنَّ ۭ َوِاْن ٰمِ ُت السَّ وه مه ُح ََلُ السَّ بِٰ َّٗه ََكَن َحِلــْيًما غَُفْوًرا   تُـس َ ْمِدٖه َولهِكْن َلَّ تَْفَقهُْوَن تَْسِبْيَحهُْم  ۭ ِان ُح ِِبَ بِٰ  11س َ

ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز 

کہ تم اس کی  نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے

 وہ بڑا برد بار اور بخشنے واال ہے۔( ۱)تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ 

یعنی سب اسی کے مطیع اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف  ۱۔٤٤

ہیں۔ گو ہم ان کی تسبیح و تحمید کو نہ سمجھ سکیں۔ اس کی تائید بعض آیات قرآنی سے بھی 

ْرنَا اْلِجبَاَل َمَعٗه یَُسبِّْحَن )د علیہ السالم کے بارے میں آتا ہے ہوتی ہے مثاًل حضرت داؤ اِنَّا َسخَّ

ْشَراقِ  بس وہ شام ' ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السالم کے تابع کر دیا ' ( 34:۔ص14( بِاْلَعِشيِّ َوااْلِ

کے بارے بعض پتھروں ' بیان کرتے ہیں۔ ( پاکی)کو اور صبح کو اس کے ساتھ ہللا کی تسبیح 

ِ )میں ہللا تعاٰلی نے فرمایا 
اور بعض ہللا تعاٰلی کے ( 72:۔ البقرة4( َواِنَّ ِمْنھَا لََما یَْھبِطُ ِمْن َخْشـیَِة ہللٰاٰ

ڈر سے گر پڑتے ہیں، ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چیونٹیاں ہللا کی تسبیح کرتی ہیں، اسی 

 علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے طرح جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول ہللا صلی ہللا

تھے، جب لکڑی کا منبر بن گیا اور اسے آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو بچے کی 
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مکے میں ایک پتھر تھا جو رسول ( ۲٢۲۲بخاری نمبر )طرح اس سے رونے کی آواز آتی تھی 

یات و صحیح حدیث سے ان آ( ۱۷۲۴صحیح مسلم۔ )صلی ہللا علیہ وسلم کو سالم کیا کرتا تھا 

واضح ہے کہ جمادات و نباتات کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے، جسے 

گو ہم نہ سمجھ سکیں، مگر وہ اس شعور کی بنا پر ہللا کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 

ات کا اس سے مراد تسبیح داللت ہے یعنی یہ چیزیں اس بات پر داللت کرتی ہیں کہ تمام کائن

خالق اور ہرچیز پر قادر صرف ہللا تعاٰلی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ۔ تدل علی انہ واحد۔ ہرچیز اس 

بات پر داللت کرتی ہے کہ ہللا تعاٰلی ایک ہے لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے کہ تسبیح اپنے 

 حقیقی معنی میں ہے۔

 
 ِ َن َجَعلْنَا بَيْنََك َوبَْْيَ اَّلَّ ُتْوًرا   َوِاَذا قََرْاَت الُْقْراه ِخَرِة ِحَجاًِب مَّس ْ   11ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبَْله

تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک 

 (۱)پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ 

پس وہ ( جھلآنکھوں سے او)ہے مستور عن االبصار ( مانع اور حائل)َمْستُور بمعنی َساترٍ  ۱۔٤٢

 اسے دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود، ان کے اور ہدایت کے درمیان حجاب ہے۔

 
ََّك ِِف الْقُ  ْم َوْقًرا  ۭ َوِاَذا َذَكْرَت َرب َذاِِنِ ٓ اه َّْفَقهُْوُه َوِِفْ ْم اَِكنًَّة َاْن ي َجَعلْنَا عَٰله قُلُْوِّبِ ٓ َاْدَِبِرِِهْ نُُفْورً وَّ َّْوا عَٰله ِن َوْحَدٗه َول  11ا  ْراه

اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ 

اور جب تو صرف ہللا ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ، اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ 

 ۔(۱)روگردانی کرتے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں 

و دلوں پر پڑ جائے وقر کانوں میں ایسا ثقل یا ڈاٹ جو اکنۃ، کنان کی جمع ہے ایسا پردہ ج ۱۔٤٦

قرآن کے سننے میں مانع ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل قرآن کے سمجھنے سے قاصر اور کان 

قرآن سن کر ہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں، اور ہللا کی توحید سے انہیں اتنی نفرت ہے کہ 

ال کی نسبت ہللا کی طرف، بہ اعتبار خلق کے اسے سن کر تو بھاگ ہی کھڑے ہوتے ہیں، ان افع

 ہے۔ ورنہ ہدایت سے محرومی ان کے جمود و عناد ہی کا نتیجہ تھا۔

 
ِلُمْوَن ِانْ  ٓى ِاْذ يَُقْوُل الٰظه وه َتِمُعْوَن ِالَْيَك َوِاْذ ُِهْ ََنْ َتِمُعْوَن ِبٖهٓ ِاْذ يَس ْ ُن َاْعََلُ ِبَما يَس ْ َِّبُعْوَن ِاَلَّ َرُجًَل  ََنْ ْسُحْوًرا     تَت  11مَّ

سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی ( کی نیتوں)جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان 

طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اور جب مشورہ کرتے ہیں تب بھی جب کہ یہ ظالم 

 کر دیا گیا ہے۔( ۱)کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو 

یعنی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو یہ سحر زدہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے قرآن  ۱۔٤۷

 سنتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اس لئے ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔

 
َتِطْيُعْوَن َسِبْيًَل    بُْوا َِلَ اَْلَْمثَاَل فََضلُّْوا فَََل يَس ْ  11ُانُْظْر َكْيَف َْضَ

، آپ کے لئے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ بہک رہے ہیں۔ اب تو راہ پانا دیکھیں تو سہی

 (۱)ان کے بس میں نہیں رہا 

کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی مجنون اور کبھی کاہن کہتے ہیں، پس اس طرح گمراہ  ۱۔٤۲

 ہو رہے ہیں، ہدایت کا راستہ انہیں کس طرح ملے۔

 
ُرفَاًًت َءِاَنَّ لََمْبُعْوثُْوَن َخلْقًا َجِديًْدا   َوقَالُْوٓا َءِاَذا ُكنَّا عِ   11َظاًما وَّ
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ریزہ ریزہ ہوجائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا ( مٹی ہو کر)انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور 

 کرکے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیئے جائیں گے

 
   11قُْل ُكْونُْوا ِحَجاَرًة َاْو َحِديًْدا   

 ۔(۱)دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا  جواب

جو مٹی اور ہڈیوں سے زیادہ سخت ہے اور جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا زیادہ  ۱۔٢۰

 مشکل ہے۔

 
َل َمرَّ  ْي فََطَرُُكْ َاوَّ ِ ُِّعْيُدََن  ۭ قُِل اَّلَّ َيُقْولُْوَن َمْن ي ا يَْكَُبُ ِِفْ ُصُدْوِرُُكْ ۚ فَس َ مَّ ٓ َاْن يَُّكْوَن  ٍة ۚ َاْو َخلْقًا ٰمِ فََسيُنِْغُضْوَن ِالَْيَك ُرُءْوَسهُْم َويَُقْولُْوَن َمِته ُهَو  ۭ قُْل َعِسه

 10قَرِيًْبا  

پھر وہ یہ پوچھیں ( ۱)یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، 

جس نے تمہیں اول بار پیدا کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ جواب دیں کہ وہی ہللا 

آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ ( ۴)کیا، اس پر وہ اپنے سر ہال ہال کر 

 ۔(۲)قریب ہی آن لگی ہو ( ساعت)جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ 

یعنی اس سے بھی زیادہ سخت چیز، جو تمہارے علم میں ہو، وہ بن جاؤ اور پھر پوچھو  ۱۔٢۱

 دہ کرے گا؟کہ کون زن

انغض۔ ینغض کے معنی ہیں سر ہالنا۔ یعنی استہزاء کے طور پر سر ہال کر وہ کہیں گے ۴۔٢۱

 کہ یہ دوبارہ زندگی کب ہوگی؟

قریب کا مطلب ہے، ہونے والی چیز ُکلُّ َما ھَُو آٍت فَھَُّو قَِرْیب ہر وقوع پذیر ہونے والی  ۲۔٢۱

 ضروری ہے۔ یعنی قیامت کا وقوع یقینی اور' چیز قریب ہے 

 
َِّبثَُْتْ ِاَلَّ قَِلْيًَل    ْمِدٖه َوتَُظنُّْوَن ِاْن ل َتِجْيُبْوَن ِِبَ    11يَْوَم يَْدُعْوُُكْ فَتَس ْ

بالئے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان ( ۱)جس دن وہ تمہیں 

 ۔(۴)کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے 

کا مطلب ہے قبروں سے زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، تم اس '  بالئے گا'  ۱۔٢۴

کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے یا اسے پہچانتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو جاؤ 

 گے۔ 

وہاں یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی۔ کانھم یوم یرونھا لم یلبثوا اال عشیۃ او  ۴۔٢۴

۔ جب قیامت کو دیکھ لیں گے، تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی گویا اس ضحہا۔ النازعات

اسی مضمون کو دیگر مقامات میں بھی بیان کیا گیا ہے ' میں ایک شام یا ایک صبح رہے ہیں 

بعض کہتے ہیں کہ پہال صور پھونکیں گے تو سب مردے قبروں میں زندہ ہو جائیں گے۔ پھر 

یں حساب کتاب کے لئے اکٹھے ہونگے۔ دونوں صور کے دوسرے صور پر میدان محشر م

درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ 

افسوس، ہمیں ہماری خواب گاہوں ' سو جائیں گے۔ دوسرے صور پر اٹھیں گے تو کہیں گے 

ْرقَِدنَا بَ  ۘ  قَالُْوا ٰیَوْیلَنَا َمنْ )' سے کس نے اٹھایا؟  ْحٰمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُْونَ ۆَعثَنَا ِمْن مَّ ( ٰھَذا َما َوَعَد الرَّ

 پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔( فتح القدیر( )54:۔یس18

 
َن ََكَن ِلَْلِ  ْيطه َن يََْنَُغ بَيَِْنُْم ۭ ِانَّ الش َّ ْيطه َِّّتْ ِھَي َاْحَسُن ۭ ِانَّ الش َّ ِِٰعَباِدْي يَـُقْولُوا ال ِبْينًا   َوقُْل ل ا مُّ  11نَْساِن عَُدوًّ

کیونکہ ( ۱)اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکاال کریں 

 بیشک شیطان انسان کا کھال دشمن ہے۔( ۴)شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ 
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ات بولیں، یعنی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلم ۱۔٢۲

اسی طرح کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے اگر مخاطبت کی ضرورت پیش آئے تو ان سے 

 مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں۔ 

زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان، جو تمہارا کھال دشمن ہے، تمہارے درمیان  ۴۔٢۲

یں تمہارے لئے زیادہ بغض و عناد آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے، یا کفار یا مشرکین کے دلوں م

پیدا کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 

اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید 

لگے جس سے اس کی  اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا

 موت واقع ہو جائے پس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ صحیح بخاری

 
ْم َوِكيْ  َك عَلَْْيِ بُُْكْ ۭ َوَمآ َاْرَسلْنه ََّشْا يَُعٰذِ ُُكْ َاْو ِاْن ي ََّشْا يَْرَْحْ  11ًَل  َربُُُّكْ َاْعََلُ ِبُُكْ ۭ ِاْن ي

ے واال ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر تمہارا رب تم سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ جانن

 ۔(۴)ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا ( ۱)دے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے 

اگر خطاب مشرکین سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسالم کی توفیق کے ہونگے اور  ۱۔٢٤

وں گے۔ اور اگر خطاب عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے، جس پر وہ عذاب کے مستحق ہ

مومنین سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کفار سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اور عذاب 

 کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ و تسلط۔ 

کہ آپ انہیں ضرور کفر کی دلدل سے نکالیں یا ان کے کفر پر جمے رہنے پر آپ سے  ۴۔٢٤

 باز پرس ہو۔

 
َُّك َاْعََلُ  تَيْنَا َداٗوَد َزبُْوًرا  َوَرب اه َ  عَٰله بَْعٍض وَّ لْنَا بَْعَض النَِّبْٰيٖ ِت َواَْلَْرِض ۭ َولَقَْد فَضَّ وه مه  11ِبَمْن ِِف السَّ

آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں 

 و زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔اور داٗود ک( ۱)کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے۔ 

ْلنَا بَْعَضھُْم َعٰلي بَْعضٍ )یہ مضمون  ۱۔٢٢ ُسُل فَضَّ بھی گزر چکا ہے۔ یہاں ( 451:۔ البقرة4( تِْلَك الرُّ

دوبارہ کفار مکہ کے جواب میں یہ مضمون دہرایا گیا ہے، جو کہتے تھے کہ کیا ہللا کو رسالت 

 تھا؟ ہللا تعاٰلی نے فرمایا کسی کو رسالت کے لئے کے لئے یہ محمد صلی ہللا علیہ وسلم ہی مال

 منتخب کرنا اور کسی ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ ہللا ہی کے اختیار میں ہے۔

 
ِويًَْل   ِ َعْنُُكْ َوََل ََتْ ٰ ْن ُدْوِنٖه فَََل يَْمِلُكْوَن َكْشَف الْضُّ َُتْ ٰمِ ْيَن َزَُعْ ِ  11قُِل اْدُعوا اَّلَّ

کہ ہللا کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن نہ تو وہ تم سے  کہہ دیجئے

 کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔

 
َتٗه َوُيََ  ُْم َاْقَرُب َويَْرُجْوَن َرْْحَ ُم الَْوِسـْيََلَ َاُّيُّ ِ ْيَن يَْدُعْوَن يَبْتَُغْوَن ِاٰله َرّٰبِ ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ َِٰك ََكَن َمْحُذْوًرا  افُ ُاوله  11ْوَن عََذابَٗه  ۭ ِانَّ عََذاَب َرب

جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں 

سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے 

 کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔( بات بھی یہی ہے( )۱)خوف زدہ رہتے ہیں، 

ِ سے مراد فرشتوں اور بزرگوں کی وہ تصویریں اور  ۱۔٢۷ مذکورہ آیت میں ِمْن ُدْوِن ہللٰاٰ

مجسمے ہیں جن کی عبادت کرتے تھے، یا حضرت عزیر و مسیح علہما السالم ہیں جنہیں یہودی 

حامل مانتے تھے، یا وہ جنات ہیں جو اور عیسائی ابن ہللا کہتے ہیں اور انہیں ربوبیت صفات کا 

مسلمان ہوگئے تھے اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس لئے کہ اس آیت میں بتالیا جا 
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رہا ہے کہ یہ تو خود اپنے رب کا قرب تالش کرنے کی جستجو میں رہتے اور اس کی رحمت 

میں نہیں ہو ( روںپتھ)کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور یہ صفت جمادات 

ہللا کے سوا جن کی عبات کی جاتی رہی )سکتی۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ ِمْن ُدْوِن ہللٰاٰ 

وہ صرف پتھر کی مورتیاں ہی نہیں تھیں، بلکہ ہللا کے وہ بندے بھی تھے جن میں سے ( ہے

کی بابت فرمایا  کچھ فرشتے، کچھ صالحین، کچھ انبیاء اور کچھ جنات تھے۔ ہللا تعاٰلی نے سب

کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ کسی کی حالت بدل سکتے 

کا مطلب اعمال صالحہ کے ذریعے سے ' اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں ' ہیں 

 ہللا کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ یہی الوسیلۃ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے وہ نہیں ہے جسے قبر

پرست بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اشخاص کے نام کی نذر نیاز دو، ان کی قبروں پر غالف 

چڑھاؤ اور میلے ٹھیلے جماؤ اور ان سے استمداد و استغاثہ کرو کیونکہ یہ وسیلہ نہیں یہ تو ان 

 کی عبادت ہے جو شرک ہے ہللا تعاٰلی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔

 
ْن قَْريٍَة  ِب مَ َوِاْن ٰمِ ِِلَ ِِف اْلِكته بُْوَها عََذاًِب َشِديًْدا  ۭ ََكَن ذه َمِة َاْو ُمَعٰذِ ُن ُمهِْلُكْوَها قَْبَل يَْوِم الِْقيه  11ْسُطْوًرا   ِاَلَّ ََنْ

جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہالک کر دینے والے ہیں یا 

 ۔(۱)تاب میں لکھا جا چکا ہے سخت تر سزا دینے والے ہیں۔ یہ ک

کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہللا تعاٰلی کی طرف سے یہ بات طے  ۱۔٢۲

شدہ ہے، جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو یا تو موت کے 

کی وجہ  ذریعے سے ہالک کر دیں گے اور بستی سے مراد، بستی کے باشندگان ہیں اور ہالکت

ان کا کفر و شرک اور ظلم و طغیان ہے۔ عالوہ ازیں یہ ہالکت قیامت سے قبل وقوع پذیر ہوگی، 

 ورنہ قیامت کے دن تو بال تفریق ہر بستی ہی شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی۔

 
لُْوَن   ۭ  َب ِّبَا اَْلَوَّ ٓ َاْن َكذَّ يهِت ِاَلَّ ِويًْفا    َوَما َمنََعنَآ َاْن نُّْرِسَل ِِبَْله يهِت ِاَلَّ ََّتْ ًة فََظلَُمْوا ِّبَا  ۭ َوَما نُْرِسُل ِِبَْله تَيْنَا ثَُمْوَد النَّاقََة ُمْبِّصَ  11َواه

کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں ( معجزات)ہمیں نشانات 

ہوں نے اس پر ہم نے ثمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن ان( ۱)جھٹال چکے ہیں 

 ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لئے ہی نشانی بھیجتے ہیں۔( ۴)ظلم کیا 

یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا  ۱۔٢٢

مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیئے جائیں تاکہ وہاں کاشت کاری ممکن ہو سکے، جس پر ہللا 

رائیل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لئے تیار تعاٰلی نے جب

ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ الئے تو پھر ان کی ہالکت یقینی ہے۔ پھر انہیں مہلت 

دی جائے گی۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ 

ے تاکہ یہ ہالکت سے بچ جائیں، اس آیت میں بھی ہللا تعاٰلی نے یہی مضمون بیان فرمایا کیا جائ

کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہم اس سے 

گریز اس لئے کر رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں مانگیں جو 

دی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور ایمان نہ الئے، جس کے انہیں دکھا 

 نتیجے میں وہ ہالک کر دی گئیں۔

قوم ثمود کا بطور مثال تذکرہ کیا کیونکہ ان کی خواہش پر پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر  ۴۔٢٢

نی ہی کو مار کر کے دکھائی گئی تھی، لیکن ان ظالموں نے، ایمان النے کی بجائے، اس اونٹ

 ڈاال، جس پر تین دن کے بعد ان پر عذاب آگیا۔
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ِٰلنَّ  ٓ َاَريْنهَك ِاَلَّ ِفْتنًَة ل َِّّتْ ْءََّي ال ََّك َاَحاَط ِِبلنَّاِس ۭ َوَما َجَعلْنَا الرُّ فُهُْم   فَمَ َوِاْذ قُلْنَا َِلَ ِانَّ َرب ٰوِ ِن ۭ َوَُّنَ َجَرَة الَْملُْعْونََة ِِف الُْقْراه ا   اِس َوالشَّ ا يَزِيُْدُِهْ ِاَلَّ ُطْغَياًَن َكِبْْيً

11   

( ۱)اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کے آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ 

ہم نے آپ کو دکھا دی تھی وہ لوگوں کے لئے صاف آزمائش ہی تھی ( عینی روئیت)جو رویت 

ہم انہیں ڈرا رہے ( ۴)فرت کیا گیا ہے اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار ن

 (۲)ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے 

یعنی لوگ ہللا کے غلبہ و تصرف میں ہیں اور جو ہللا چاہے گا وہی ہوگا نہ کہ جو وہ  ۱۔٦۰

چاہیں گے، یا مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ ہللا کے زیر اقتدار ہیں، آپ بےخوفی سے تبلیغ رسالت 

کیجئے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا جنگ 

بدر اور فتح مکہ کے موقع پر جس طرح ہللا نے کفار مکہ کو عبرت ناک شکست سے دو چار 

 کیا، اس کو واضح کیا جارہا ہے۔ 

اس سے صحابہ و تابعین نے اس رویا کی تفسیر عینی رویت سے کی ہے اور مراد  ۴۔٦۰

معراج کا واقعہ ہے، جو بہت سے کمزور لوگوں کے لئے فتنے کا باعث بن گیا اور وہ مرتد 

کا درخت ہے، جس کا مشاہدہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ( تھوہر)ہوگئے۔ اور درخت سے مراد 

یسے شب معراج، جہنم میں کیا۔ اَ ْلَمْلُعونَۃَسے مراد، کھانے والوں پر یعنی جہنمیوں پر لعنت۔ ج

 دوسرے مقام پر ہے کہ۔ ان شجرة الزقوم۔ طعام االثیم۔ زقوم کا درخت، گناہ گاروں کا کھانا ہے

یعنی کافروں کے دلوں میں جو خبث و عناد ہے، اس کی وجہ سے، نشانیاں دیکھ کر ایمان  ۲۔٦۰

 النے کی بجائے، ان کی سرکشی و طغیانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

 
ُد ِلَمْن َخلَْقَت ِطْينًا    َوِاْذ قُلْنَا ِللْ  ٓ ِابِْليَْس ۭ قَاَل َءَاْْسُ َدَم فََسَجُدْوٓا ِاَلَّ ُدْوا َِله َكِة اْْسُ
ِٕ
 ۚ 10َملهۗى

جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے کہا 

 کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔

 
ََّتهٓٗ قَ  َمِة ََلَْحتَِنَكنَّ ُذٰرِي ْرتَِن ِاٰله يَْوِم الِْقيه ْن َاخَّ

ِٕ
ْمَت عََٰلَّ ۡ لَى ْي َكرَّ ِ َذا اَّلَّ  11 ِاَلَّ قَِلْيًَل   اَل َاَرَءيَْتَك هه

اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے 

 میں کرلوں گا۔( ۱)کو بجز تھوڑے لوگوں کے، اپنے بس  ڈھیل دی تو میں اس کی اوالد

یعنی اس پر غلبہ حاصل کرلوں گا اور اسے جس طرح چاہوں گا، گمراہ کرلوں گا۔ البتہ  ۱۔٦۴

تھوڑے سے لوگ میرے داؤ سے بچ جائیں گے۔ آدم علیہ السالم و ابلیس کا یہ قصہ اس سے قبل 

ہاں چوتھی مرتبہ اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ، اعراف اور حجر میں گزر چکا ہے۔ ی

 عالوہ ازیں سورہ کہف ٰطٰہ اور سورہ ص میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔

 
ْوفُْوًرا   َ َجَزاُۗؤُُكْ َجَزاًۗء مَّ َّنَّ  11قَاَل اْذَهْب فََمْن تَِبَعَك ِمِْنُْم فَِانَّ ََجَ

تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو  ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا

 پورا پورا بدلہ ہے

 
ْم ِِبَْيِِلَ َوَرِجِِلَ َوَشاِرْكهُْم ِِف اَْلَْمَوا َتْفِزْز َمِن اْسـتَـَطْعَت ِمِْنُْم ِبَصْوتَِك َوَاْجِلْب عَلَْْيِ ُن ِاَلَّ غُُرْوًرا  َواس ْ ْيطه  11ِل َواَْلَْوََلِد َوِعْدُِهْ ۭ َوَما يَِعُدُِهُ الش َّ

لے اور ان پر اپنے سوار اور ( ۱)میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا  ان

اور انہیں ( ۲)اور ان کے مال اور اوالد میں سے اپنا بھی حصہ لگا ( ۴)پیادے چڑھاال 

ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب ( ٤)وعدے دے لے ( جھوٹے)

 ۔(٢)سراسر فریب ہیں 
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از سے مراد پر فریب دعوت یا گانے، موسیقی اور لہو و لعب کے دیگر آالت ہیں، جن آو ۱۔٦٤

 کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔

ان لشکروں سے مراد، انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر ہیں جو شیطان  ۴۔٦٤

نسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا کے چیلے اور اس کے پیروکار ہیں اور شیطان ہی کی طرح ا

 مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شیطان گمراہ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ 

مال میں شیطان کے شامل ہونے کا مطلب حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے  ۲۔٦٤

سے خرچ کرنا ہے اور اسی طرح مویشیوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا مثاًل بحیرہ، 

ائبہ وغیرہ اور اوالد میں شرکت کا مطلب، زنا کاری، عبداالت، عبدالعزٰی وغیرہ نام رکھنا، س

غیر اسالمی طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ برے اخالق و کردار کے حامل ہوں، ان کو تنگ 

دستی کے خوف سے ہالک یا زندہ درگور کر دینا، اوالد کو مجوسی، یہودی و نصرانی وغیرہ 

بغیر مسنون دعا پڑھے بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ وغیرہ ہے۔ ان تمام صورتوں بنانا اور 

 میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے۔

 کہ کوئی جنت و دوزخ نہیں ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے وغیرہ۔  ٤۔٦٤

اچھا اور کا مطلب ہوتا ہے غلط کام کو اس طرح مزین کرکے دکھانا کہ وہ ( فریب)ُغرُور  ٢۔٦٤

 درست لگے۔

 
َِٰك َوِكْيًَل    ى ِبَرب ٌن ۭ َوَكفه ْم ُسلْطه  11ِانَّ ِعَباِدْي لَيَْس َِلَ عَلَْْيِ

تیرا رب کار سازی کرنے واال کافی ( ۱)میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں 

 (۴)ہے۔

معلوم ہوا کہ بندوں کی نسبت اپنی طرف کی، بطور شرف اور اعزاز کے ہے، جس سے  ۱۔٦٢

 ہللا کے خاص بندوں کو شیطان بہکانے میں ناکام رہتا ہے۔

یعنی جو صحیح معنوں میں ہللا کا بندہ بن جاتا ہے، اسی پر اعتماد اور توکل کرتا ہے تو  ۴۔٦٢

 ہللا بھی اس کا دوست اور کار ساز بن جاتا ہے۔

 
ْي يُْزِِجْ لَُُكُ الُْفِْلَ ِِف الَْبْحرِ  ِ َّٗه ََكَن ِبُُكْ َرِحـْيًما     َربُُُّكُ اَّلَّ  11ِلَتبْتَُغْوا ِمْن فَْضِِلٖ  ۭ ِان

تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں کشتیاں چالتا تاکہ تم اس کا فضل تالش کرو۔ 

 (۱)وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے 

کر دیا اور وہ  یہ اس کا فضل اور رحمت ہی ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع ۱۔٦٦

اس پر کشتیاں اور جہاز چال کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے اور کاروبار 

کرتے ہیں، نیز اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن میں بندوں کے لئے منافع 

 اور مصالح ہیں۔

 
 ٓ ُّ ِِف الَْبْحِر َضلَّ َمْن تَْدُعْوَن ِاَلَّ ُُكُ الْضُّ نَْساُن َكُفْوًرا    َوِاَذا َمسَّ ىُُكْ ِاَٰل الََْبِٰ َاْعَرْضَُتْ  ۭ َوََكَن اَْلِ ا ََنٰه ُه  ۚ فَلَمَّ  11ِاَّيَّ

اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں صرف وہی 

ے ہو اور ہللا باقی رہ جاتا ہے پھر جب تمہیں خشکی کی طرف بچا التا ہے تو تم منہ پھیر لیت

 ۔(۱)انسان بڑا ہی ناشکرا ہے 

 یہ مضموں پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔ ۱۔٦۷

 
ُدْوا لَُُكْ َوِكْيًَل  ِسَف ِبُُكْ َجاِنَب الََْبِٰ َاْو يُْرِسَل عَلَْيُُكْ َحاِصًبا ُُثَّ ََل َّتِ ْ    11  َافََاِمنَُْتْ َاْن ُيَّ
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میں دھنسا ( لے جا کر زمین)ی کی طرف تو کیا تم اس سے بےخوف ہوگئے ہو کہ تمہیں خشک

 پھر تم اپنے لئے کسی نگہبان کو نہ پا سکو۔( ۱)دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے 

یعنی سمندر سے نکلنے کے بعد تم جو ہللا کو بھول جاتے ہو تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ  ۱۔٦۲

میں دھنسا سکتا ہے یا پتھروں وہ خشکی میں بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہے، تمہیں وہ زمین 

کی بارش کر کے تمہیں ہالک کر سکتا ہے، جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس 

 طرح ہالک کیا۔

 
َن الٰرِيِْح فَُيْغرِقَُُكْ ِبَما ِسَل عَلَْيُُكْ قَاِصفًا ٰمِ ى فَُْيْ ُِّعْيَدُُكْ ِفْيِه ًَتَرًة ُاْخره ُدْوا لَُُكْ عَلَْينَا ِبٖه تَِبْيًعا    َكَفْرُُتْ    ُُثَّ  َاْم َاِمنَُْتْ َاْن ي  11 ََل َّتِ

کیا تم اس بات سے بےخوف ہوگئے ہو کہ ہللا تعاٰلی پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے 

اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے۔ 

 ۔(۱)کرنے واال کسی کو نہ پاؤ گے ( یچھاپ)پھر تم اپنے لئے ہم پر اس کا 

قَاِصف ایسی تند تیز سمندری ہوا جو کشتیوں کو توڑ دے اور انہیں ڈوب دے تَبِْیًعا انتقام  ۱۔٦٢

لینے واال، پیچھا کرنے واال، یعنی تمہارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے پوچھے کہ تو نے ہمارے 

سمندر سے بخریت نکلنے کے بعد، کیا تمہیں بندوں کو کیوں ڈبویا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ 

دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ اور وہاں وہ تمہیں بھنور میں نہیں 

 پھنسا سکتا؟۔

 
 ُ لِْنه بهِت َوفَضَّ يِٰ َن الطَّ ُْم ٰمِ ُْم ِِف الََْبِٰ َوالَْبْحِر َوَرَزْقِنه لِْنه َدَم َوَْحَ ٓ اه ْمنَا بَِنْ ْن َخلَْقنَا تَْفِضْيًَل   َولََقْد َكرَّ مَّ    11ْم عَٰله َكِثْْيٍ ٰمِ

دیں اور ( ۴)اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں ( ۱)یقیناً ہم نے اوالد آدم کو بڑی عزت دی 

دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی ( ۲)انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں 

 ۔(٤)

حیثیت انسان کے، ہر انسان کو حاصل ہے چاہے مومن ہو یا کافر۔ ۔ ا یہ شرف اور فعل، ب۷۰

کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات و نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے۔ اور 

یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے جس طرح کی شکل و صورت، قدو قامت اور ہیئت ہللا تعاٰلی نے 

لوق کو حاصل نہیں، جو عقل انسان کو دی گئی ہے، انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی دوسری مخ

جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام و راحت کے لئے بیشمار چیزیں ایجاد کیں۔ حیوانات 

وغیرہ اس سے محروم ہیں۔ عالوہ ازیں اسی عقل سے صحیح، مفید و مضر اور حسین قبیح کے 

چیزوں کو ہللا تعاٰلی نے انسان کی درمیان تمیز کرنے پر قادر ہے۔ عالوہ ازیں کائنات کی تمام 

خدمت پر لگا رکھا ہے۔ چاند سورج، ہوا، پانی اور دیگر بیشمار چیزیں ہیں جن سے انسان فیض 

 یاب ہو رہا ہے۔ 

ریلیں، گاڑیاں، )خشکی میں گھوڑوں خچروں، گدھوں اونٹوں اور اپنی تیار کردہ سواریوں  ۴۔۷۰

پر سوار ہوتا ہے اور اسی طرح سمندر میں ( ل وغیرہبسیں، ہوائی جہاز، سائیکل اور موٹر سائیک

 کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہوتا ہے اور سامان التا لے جاتا ہے۔ 

انسان کی خوراک کے لئے جو غلہ جات، میوے اور پھل ہیں سب اسی نے پیدا کئے اور  ۲۔۷۰

ے کھانے، یہ لذیذ و مرغوب ان میں جو جو لذتیں، ذائقے اور قوتیں رکھیں ہیں۔ انواع اقسام ک

پھل اور یہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور خمیرے اور معجونات، انسان کے 

 عالوہ اور کس مخلوق کو حاصل ہیں؟

 مذکورہ تفصیل سے انسان کی، بہت سی مخلوقات پر، فضیلت اور برتری واضح ہے۔ ٤۔۷۰

 
َماِمهِْم ۚ  َُبُْم َوََل يُْظلَُمْوَن فَِتْيًَل     يَْوَم نَْدُعْوا ُكَّ ُاََنسٍۢ ِِبِ َك يَْقَرُءْوَن ِكته

ِٕ
ى
ۗ َبٗه ِبَيِمْيِنٖه فَُاوله  10فََمْن ُاْوِِتَ ِكته
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بالئیں گے۔ پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ( ۱)جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت 

ذرہ )ں گے اور دھاگے کے برابر ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگی

 ۔(۴)بھی ظلم نہ کئے جائیں گے ( برابر

اِ َمام کے معنی پیشوا، لیڈر اور قائد کے ہیں، یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختالف  ۱۔۷۱

ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر ہے یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے 

ے ہیں، اس سے آسمانی کتاب مراد ہے جو انبیاء کے ساتھ نازل سے پکارا جائے گا، بعض کہت

وغیرہ کہہ کر پکارا جائے گا ! اور اے اہل قرآن! اے اہل انجیل! ہوتی رہیں۔ یعنی اے اہل تورات

امام سے مراد نامہ اعمال ہے یعنی ہر شخص کو جب بالیا جائے گا تو اس 'بعض کہتے ہیں یہاں 

ا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی رائے کو کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگ

 امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے ترجیح دی ہے۔ 

فَتِیل اس جھلی یا تاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی میں ہوتا ہے یعنی ذرہ برابر  ۴۔۷۱

 ظلم نہیں ہوگا۔

 
ِخرَ  ى فَهَُو ِِف اَْله ِذٖهٓ َاُْعه ى َوَاَضلُّ َسِبْيًَل    َوَمْن ََكَن ِِفْ هه  11ِة َاُْعه

اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا 

 ۔(۱)ہوا رہے گا 

سے مراد دل کا اندھا ہے یعنی جو دنیا میں حق کے دیکھنے، سمجھنے اور ( اندھا)اَ ْعَمٰی  ۱۔۷۴

آخرت میں اندھا، اور رب کے خصوصی فضل و کرم  اسے قبول کرنے سے محروم رہا، وہ

 سے محروم رہے گا۔

 
َُذوْ  َّتَّ ٗه ڰ َوِاًذا َلَّ ْيٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك ِلَتْفََتَِي عَلَْينَا غَْْيَ ِ  11َك َخِلْيًَل  َوِاْن ََكُدْوا لََيْفِتُنْونََك َعِن اَّلَّ

ا چاہتے کہ آپ اس کے سوا کچھ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکان

 اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے۔

 
ا قَِلْيًَل   ً ْم َشـْيـــــ   ڎ11َولَْوََلٓ َاْن ثَبَّتْنهَك لََقْد ِكْدتَّ تَْرَكُن ِالَْْيِ

رف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی ط

 ۔(۱)

اس میں اس عصمت کا بیان ہے جو ہللا کی طرف سے انبیاء علیہم السالم کو حاصل ہوتی  ۱۔۷٤

ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا 

 ان کی طرف نہیں جھکے۔ چاہتے تھے، لیکن ہللا نے آپ کو ان سے بچایا اور آپ ذرا بھی

 
ا    ُد َِلَ عَلَْينَا نَِصْْيً وِة َوِضْعَف الَْمَماِت ُُثَّ ََل َّتِ َذْقنهَك ِضْعَف الَْحيه َ  11ِاًذا َلَّ

پھر آپ تو اپنے لئے ( ۱)پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا 

 ہمارے مقابلے میں کسے کو مددگار نہ پاتے۔

 اس سے معلوم ہوا کہ سزا قدرو منزلت کے مطابق ہوتی ہے ۱۔۷٢

 
رُِجْوَك ِمِْنَا َوِاًذا َلَّ يَلَْبثُْوَن ِخلهَفَك ِاَلَّ قَِلْيًَل  ْٰ ْونََك ِمَن اَْلَْرِض ِلُي َتِفزُّ  11   َوِاْن ََكُدْوا لَيَس ْ

پھر ( ۱)دیں  یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال

 (۴)یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہرتے 
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یہ سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لئے  ۱۔۷٦

 قریش مکہ نے تیار کی تھی، جس سے ہللا نے آپ کو بچا لیا۔

س کے یعنی اگر اپنے منصوبے کے مطابق یہ آپ کو مکے سے نکال دیتے تو یہ بھی ا ۴۔۷٦

 بعد زیادہ دیر نہ رہتے یعنی عذاب اٰلہی کی گرفت میں آجاتے۔

 
ِويًَْل    نَِّتنَا ََتْ ُد ِلس ُ ُسِلنَا َوََل َّتِ نََّة َمْن قَْد َاْرَسلْنَا قَْبَِلَ ِمْن رُّ    11س ُ

اور آپ ہمارے دستور میں ( ۱)ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے 

 ۔(۴)ل نہ پائیں گے کبھی ردو بد

یعنی یہ دستور پرانا چال آرہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے لئے بھی برتا جاتا رہا  ۱۔۷۷

ہے کہ جب ان قوموں نے انہیں اپنے وطن سے نکال دیا یا انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا تو پھر 

 وہ قومیں بھی ہللا کے عذاب سے محفوظ نہ رہیں۔ 

ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول ہللا نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی ہجرت چنانچہ اہل مکہ کے  ۴۔۷۷

کے ڈیڑھ سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرت ناک ذلت و شکست سے دو چار ہوئے اور چھ 

ہجری میں مکہ ہی فتح ہوگیا اور اس ذلت و ہزیمیت کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل  ۲سال بعد 

 نہ رہے۔

 
لُ  لهوَة ِلُ َن الَْفْجِر ََكَن َمْشهُْوًدا   َاِقِم الصَّ َن الَْفْجِر ۭ ِانَّ قُْراه َّْيِل َوقُْراه ْمِس ِاٰله غََسِق ال  11ْوِك الشَّ

اور فجر کا قرآن ( ۱)نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک 

 (۴)پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا 

کے معنی زوال کے اور غسق کے معنی تاریکی کے ہیں۔ آفتاب کے ڈھلنے کے  دلوک ۱۔۷۲

بعد، ظہر اور عصر کی نماز اور رات کی تاریکی تک مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں 

اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن، نماز کے معنی میں ہے۔ اس کو قرآن سے اس 

میں قرأت لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں فرض لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر 

نمازوں کا اجمالی ذکر آجاتا ہے۔ جن کی تفیصالت احادیث میں ملتی ہیں اور جو امت کے لئے 

 عملی تواتر سے بھی ثابت ہیں۔ 

یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا  ۴۔۷۲

ایک اور حدیث ( ، تفسیر بنی اسرائیل(صحیح بخاری)جیسا کہ حدیث میں ہے اجتماع ہوتا ہے، 

میں ہے کہ رات والے فرشتے جب ہللا کے پاس جاتے ہیں تو ہللا تعاٰلی ان سے پوچھتا ہے 

فرشتے کہتے ہیں ' حاالنکہ وہ خود خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ 

ت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس سے ہم ان کے پاس گئے تھے، اس وق

 آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ البخاری ومسلم

 
ْحُمْوًدا    َُّك َمَقاًما مَّ َّْبَعثََك َرب ٓ َاْن ي َ ڰ َعِسه ْد ِبٖه ََنِفََلً ِلَّ َّْيِل فَََتَجَّ  11َوِمَن ال

یہ زیادتی آپ کے لئے ( ۱)ماز میں قرآن کی تالوت کریں رات کے کچھ حصے میں تہجد کی ن

 ۔(۲)ہے عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا ( ۴)

بعض کہتے ہیں تہجد اضداد میں سے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور نیند  ۱۔۷٢

یں اور نوافل سے بیدار ہونے کے بھی۔ اور یہاں یہی دوسرے معنی ہیں کہ رات کو سو کر اٹھ

پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہجود کے اصل معنی تو رات کو سونے کے ہی ہیں، لیکن باب تفعل 

میں جانے سے اس میں پرہیز کے معنی پیدا ہوگئے جیسے تأثم کے معنی ہیں اس نے گناہ سے 

اجتناب کیا، یا بچا، اس طرح تہجد کے معنی ہونگے، سونے سے بچنا جو رات کو سونے سے 
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ور قیام کیا۔ بہرحال تہجد کا مفہوم رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نوافل پڑھنا۔ ساری رات قیام بچا ا

اللیل کرنا خالف سنت ہے۔ نبی رات کے پہلے حصے میں سوتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر 

 تہجد پڑھتے۔ یہی طریقہ سنت ہے۔ 

خاص ہے، اس  بعض نے اس کے معنی کئے ہیں یہ ایک زائد فرض ہے جو آپ کے لئے ۴۔۷٢

طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر تہجد بھی اسی طرح فرض تھی، جس طرح 

پانچ نمازیں فرض تھیں۔ البتہ امت کے لئے تہجد کی نماز فرض نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تہجد 

آپ پر فرض تھی نہ آپ کی امت پر۔ یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت یقینا بہت ہے اور 

وقت ہللا اپنی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تاہم یہ نماز فرض و واجب نہ نبی صلی ہللا علیہ  اس

 وسلم پر تھی اور نہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی امت پر ہی فرض ہے۔

یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن ہللا تعاٰلی نبی کو عطا فرمائے گا اور اس مقام پر ہی آپ  ۲۔۷٢

 ائیں گے، جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔وہ شفاعت عظٰمی فرم

 
َِّصْْيً  نًا ن نَْك ُسلْطه ُ ْ ِمْن لَّ اْجَعْل ٰلِ ــَرَج ِصْدٍق وَّ ْٰ َاْخرِْجِنْ ُم ٰبِ َاْدِخلِْنْ ُمْدَخَل ِصْدٍق وَّ  11ا   َوقُْل رَّ

ں سے اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہا

 نکال اچھی طرح نکال اور میرے لئے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی جب آپ کو مدینے میں داخل ہونے  ۱۔۲۰

اور مکہ سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا، بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں مجھے سچائی کے 

ائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا۔ بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں ساتھ موت دینا اور سچ

سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا 

وغیرہ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا ہے اس لئے اس کے عموم میں سب باتیں 

 آجاتی ہیں۔

 
 10َوَزَهَق الَْباِطُل ۭ ِانَّ الَْباِطَل ََكَن َزُهْوقًا   َوقُْل َجاَۗء الَْحقُّ 

 ۔(۱)اور اعالن کر دے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہوگیا۔ یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے واال 

حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل  ۱۔۲۱

اٹھ بت تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی کی نوک سے ان ہوئے تو وہاں تین سو س

َء ۘ  قُْل َجا)۔ اور (43:۔ االسراء37( ۘ  َء اْلَحقُّ َوَزھََق اْلبَاِطُل ۘ  َوقُْل َجا)بتوں کو مارتے جاتے اور 

 (صحیح بخاری)پڑھتے جاتے ( 28:۔سبأء12( اْلَحـقُّ َوَما یُْبِدي ُ اْلبَاِطُل َوَما یُِعْیُد 

 
 ُ ِلِمْْيَ ِاَلَّ َخَساًرا  َون ِٰلُْمْؤِمِنْْيَ   َوََل يَزِيُْد الٰظه ٌة ل َرْْحَ ِن َما ُهَو ِشَفاٌۗء وَّ  11ََنُِٰل ِمَن الُْقْراه

یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں ظالموں 

 ۔(۱)کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی 

بُِّكْم َوِشفَاۘ  ٰیٓاَیُّھَا النَّاُس قَْد َجا)اس مفہوم کی آیت ۱۔۲۴ ْن رَّ ْوِعظَةٌ مِّ ُدْوِر ڏ ۘ  َءْتُكْم مَّ ٌء لَِّما فِي الصُّ

َرْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمنِْینَ   میں گزر چکی ہے، اس کا حاشیہ مالحظہ فرما لیا جائے۔( 57:۔یونس30( َوھًُدى وَّ

 
ُّ ََكَن يَـــــُْٔوًسا  َوِاَذآ َانَْعْمنَا عََٰل اَْلِ  ُه الّشَّ اِنِبٖه ۚ َوِاَذا َمسَّ  11نَْساِن َاْعَرَض َوََنٰ ِِبَ

اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب 

 (۱)اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے 
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و کیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوش حالی کے  اس میں انسان کی حالت ۱۔۲۲

وقت اور تکلیف کے وقت مبتال ہوتا ہے، خوشحالی میں وہ ہللا کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں 

 مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہوتا ہے۔

 
َّْعَمُل عَٰله َشاُِكَتِ  ى َسِبْيًَل   قُْل ُك  ي    11ٖه ۭ فََربُُُّكْ َاْعََلُ ِبَمْن ُهَو َاْهده

کہ ہر شخص اپنے طریقہ پر عامل ہے جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں ! کہہ دیجئے

 جاننے واال ہے( ۱)تمہارا رب ہی بخوبی 

کی اس میں مشرکین کے لئے تہدید و وعید ہے اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سورہ ہود  ۱۔۲٤

کا ہے۔ وقل للذین ال یومنون اعملوا علی مکانتکم انا عملون۔ شاکلۃ کے معنی نیت  ۱۴۴۔۱۴۱آیت 

دین طریقے اور مزاج و طبیعت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں کافر کے لیے ذم اور 

مومن کے لیے مدح کا پہلو ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان ایسا عمل کرتا ہے جو 

 اخالق و کردار پر مبنی ہوتا ہے جو اس کی عادت و طبیعت ہوتی ہے۔اس کے 

 
َن الِْعَْلِ ِاَلَّ قَِلْيًَل  ْ َوَمآ ُاْوِتيَُْتْ ٰمِ ُِ ِمْن َاْمِر َرِٰبِ ْو ْوِِ  ۭ قُِل الرُّ لُْونََك َعِن الرُّ  11    َويَْســـــ 

ہ روح میرے رب کے اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے ک

 (۱)حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے 

روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت و توانائی اسی  ۱۔۲٢

روح کے اندر مضمر ہے اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہودیوں نے بھی 

اس ( صحیح بخاری)وسلم سے اس کی بابت پوچھا تو یہ آیت اتری ایک مرتبہ نبی صلی ہللا علیہ 

آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم، ہللا کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے، اور یہ روح، جس کے 

بارے میں تم سے پوچھ رہے ہو، اس کا علم تو ہللا نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دیا ہے اتنا 

ہے۔ یا میرے رب کی شان میں سے ہے، جس کی حقیقت ( حکم)ر سمجھو کہ یہ میرے رب کا ام

 کو صرف وہی جانتا ہے۔

 
ُد َِلَ ِبٖه عَلَْينَا َوِكْيًَل    ْيٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك ُُثَّ ََل َّتِ ِ ْن ِشـْئنَا لَنَْذَهََبَّ ِِبَّلَّ

ِٕ
   11َولَى

پھر آپ کو اس ( ۱)ں اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سلب کرلی

 (۴)کے لئے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آسکے 

یعنی وحی کے ذریعے سے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے اگر ہللا تعاٰلی چاہے تو اسے  ۱۔۲٦

 بھی سلب کرلے یعنی دل سے محو کر دے یا کتاب سے ہی مٹا دے۔ 

 جو دوبارہ اس وحی کو آپ کی طرف لوٹا دے۔ ۴۔۲٦

 
ا    َِٰك ۭ ِانَّ فَْضَِلٗ ََكَن عَلَْيَك َكِبْْيً ب ْن رَّ ًة ٰمِ  11ِاَلَّ َرْْحَ

 یقیناً آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔( ۱)سوائے آپ کے رب کی رحمت کے 

 کہ اس نے نازل کردہ وحی کو سلب نہیں کیا یا وحی سے آپ کو مشرف فرمایا۔ ۱۔۲۷

 
ِن اْجتََمَعِت اَْلِنُْس َوالْجِ 

ِٕ
َّى ا  قُْل ل تُْوَن ِبِمثِِْلٖ َولَْو ََكَن بَْعُضهُْم ِلَبْعٍض َظهِْْيً ِن ََل ََّيْ َذا الُْقْراه تُْوا ِبِمثِْل هه ْ  َاْن َّيَّ

ٓ  11نُّ عَٰله

کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل النا چاہیں تو ان سب سے 

 ۔(۱)ک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں ای( آپس میں)اس کے مثل النا ناممکن ہے گو وہ 

قرآن مجید سے متعلق یہ چلینج اس سے قبل بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔ یہ چلینج آج تک  ۱۔۲۲

 تشنہ جواب ہے
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ٓ اَْكََثُ النَّاِس ِاَلَّ ُكُفْوًرا    ِن ِمْن ُكِٰ َمثٍَل  ۡ فََاٰبه َذا الُْقْراه فْـنَا ِللنَّاِس ِِفْ هه  11َولََقْد َِصَّ

ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لئے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر 

 ۔(۱)اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے 

 یہ آیت اسی سورت کے شروع میں بھی گزر چکی ہے۔ ۱۔۲٢

 
ُْْۢبْوعًا     ُّْؤِمَن َِلَ َحِٰته تَْفُجَر لَنَا ِمَن اَْلَْرِض يَن    11َوقَالُْوا لَْن ن

کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان النے کے نہیں تا وقتیکہ آپ ہمارے لئے زمین سے ( ۱)انہوں نے کہا 

 کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔

 ایمان النے کے لئے قریش مکہ نے یہ مطالبات پیش کئے ۱۔٢۰

 
َر ِخلهلَهَا تَفْ  َر اَْلَِْنه ِعنٍَب فَُتَفٰجِ ْيٍل وَّ ِ ْن َّنَّ ا    َاْو تَُكْوَن َِلَ َجنٌَّة ٰمِ    10ِجْْيً

یا خود آپ کے لئے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس درمیان آپ بہت سی 

 نہریں جاری کر دکھائیں

 
َكِة قَِبْيًَل   

ِٕ
ِ َوالَْملهۗى ِِتَ ِِبّلٰله َت عَلَْينَا ِكَسًفا َاْو ًَتْ َماَۗء مََكَ َزَُعْ    11َاْو تُْسِقطَ السَّ

ر ٹکڑے ٹکڑے کرکے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خود ہللا تعاٰلی یا آپ آسمان کو ہم پ

 ۔(۱)کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے ال کھڑا کر دیں 

 یعنی ہمارے روبرو آکر کھڑے ہو جائیں اور ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں ۱۔٢۴

 
ْن ُزْخُرٍف َاْو تَْرٰقه ِِف السَّ  ْ َهْل ُكْنُت اِ َاْو يَُكْوَن َِلَ بَيٌْت ٰمِ ْبَحاَن َرِٰبِ َّْقَرُؤٗه  ۭ قُْل س ُ ًبا ن ُّْؤِمَن ِلُرِقيَِٰك َحِٰته تََُنَِٰل عَلَْينَا ِكته ُسْوًَل   َماِۗء ۭ َولَْن ن ا رَّ َلَّ بََّشً

11   

کا گھر ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ ( ۱)یا آپ کے اپنے لئے کوئی سونے 

ی اس وقت ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ کے چڑھ جانے کا بھ

آپ جواب دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ( ۴)اتار الئیں جسے ہم خود پڑھ لیں، 

 (۲)ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں 

ں۔ لیکن یہاں ُزْخُرف کے اصل معنی زینت کے ہیں َمِزَخَرُف، مزین چیز کو کہتے ہی ۱۔٢۲

 اسکے معنی سونے کے ہیں۔ 

 یعنی ہم میں سے ہر شخص اسے صاف صاف خود پڑھ سکتا ہو۔  ۴۔٢۲

مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے، وہ چاہے تو تمہارے  ۲۔٢۲

سے پورے فرما دے۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو ' ُکْن ' مطالبے آن واحد میں لفظ 

ایک بشر ہوں۔ کیا کوئی بشر ان چیزوں پر قادر ہے؟ جو مجھ سے مطالبہ کرتے ( ری طرحتمہا)

ہو۔ ہاں، اس کے ساتھ میں ہللا کا رسول بھی ہوں۔ لیکن رسول کا کام صرف ہللا کا پیغام پہنچانا 

ہے، اور وہ میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کر کے 

ا یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اگر ہللا چاہے تو صدق رسالت کے لئے ایک آدھا دکھان

معجزہ دکھا دیا جاتا ہے لیکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کر دیئے 

جائیں تو یہ سلسلہ کہیں بھی جا کر نہیں رک سکے گا ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نیا 

ند ہوگا اور رسول پھر اسی کام پر لگا رہے گا تبلیغ ودعوت کا اصل معجزہ دیکھنے کا آرزو م

کام ٹھپ ہو جائے گا اس لیے معجزات کا صدور صرف ہللا کی مشیت سے ہی ممکن ہے اور 

 میں بھی اس کی مشیت میں دخل اندازی کا مجاز نہیں۔
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ٓى اِ  ُّْؤِمنُْوٓا ِاْذ َجاَۗءُِهُ الْهُده ُسْوًَل   َوَما َمنََع النَّاَس َاْن ي ا رَّ ُ بََّشً ٓ َاْن قَالُْوٓا َابََعَث اّلٰله  11َلَّ

لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ 

 (۱)انہوں نے کہا کیا ہللا نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ 

سخت تعجب کی بات تھی، وہ یہ  یعنی کسی انسان کا رسول ہونا، کفار و مشرکین کے لئے ۱۔٢٤

بات مانتے ہی نہ تھے کہ ہمارے جیسا انسان، جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا 

پیتا ہے، ہماری طرح انسانی رشتوں میں منسلک ہے، وہ رسول بن جائے۔ یہی تعجب ان کے 

 ایمان میں مانع رہا۔

 
َكٌة 
ِٕ
َّْو ََكَن ِِف اَْلَْرِض َملهۗى ُسْوًَل    قُْل ل َماِۗء َملًََك رَّ َن السَّ ْم ٰمِ نِْْٰيَ لَََنَّلْنَا عَلَْْيِ

ِٕ
َّْمُشْوَن ُمْطَمى  11ي

آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے 

 (۱)پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے 

زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لئے رسول بھی ہللا تعاٰلی نے فرمایا جب  ۱۔٢٢

انسان ہی ہوں گے۔ غیر انسان رسول، انسانوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں 

 اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لئے رسول بھی یقینا فرشتے ہی ہوتے۔

 
ا بَيِْنْ وَ  ِ َشهِْيدًۢ ى ِِبّلٰله ا    قُْل َكفه ا بَِصْْيً َّٗه ََكَن ِبِعَباِدٖه َخِبْْيًۢ  11بَيْنَُُكْ ۭ ِان

وہ اپنے بندوں ( ۱)کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان ہللا تعاٰلی کا گواہ ہونا کافی ہے 

 سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے واال ہے

ارے میرے اور یعنی میرے ذمے جو تبلیغ و دعوت تھی، وہ میں نے پہنچا دی، اس ب ۱۔٢٦

 تمہارے درمیان ہللا کا گواہ ہونا کافی ہے، کیونکہ ہرچیز کا فیصلہ اسی کو کرنا ہے۔

 
ِهُْ  ُّشُ َد لَهُْم َاْوِلَياَۗء ِمْن ُدْوِنٖه  ۭ َوََنْ ُّْضِلْل فَلَْن َّتِ ُ فَهَُو الُْمهَْتِد ۚ َوَمْن ي ِْد اّلٰله َمِة عَٰله ُوُجْوِههِمْ َوَمْن ُّيَّ ُ  ۭ ُُكََّما َخبَْت   يَْوَم الِْقيه َّنَّ ِٕىُْم ََجَ َُصًّا  ۭ َمْاوه بُْْكًا وَّ ًيا وَّ ُُعْ

ا    ُْم َسِعْْيً  11ِزْدِنه

ہللا جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ 

یامت اوندھے ایسے لوگوں کا ہم بروز ق( ۱)تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے، 

ان کا ٹھکانا جہنم ( ۲)دراں حالیکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہونگے ( ۴)منہ حشر کریں گے 

 ہوگا جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔

میری تبلیغ و دعوت سے کون ایمان التا ہے، کون نہیں، یہ بھی ہللا کے اختیار میں ہے،  ۱۔٢۷

 لیغ ہی ہے۔ میرا کام صرف تب

حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر  ۴۔٢۷

ہوگا؟ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا، جس ہللا نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطا کی 

 ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چال دے۔

یا میں حق کے معاملے میں اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہے، یعنی جس طرح وہ دن ۲۔٢۷

 قیامت والے دن بطور جزا اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔

 
ُرفَاًًت َءِاَنَّ لََمْبُعْوثُوْ  يهتِنَا َوقَالُْوٓا َءِاَذا ُكنَّا ِعَظاًما وَّ ُْم َكَفُرْوا ِِبه ِِلَ َجَزاُۗؤُِهْ ِِبَِنَّ  11  َن َخلْقًا َجِديًْدا  ذه

یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور 

 گے؟( ۱)ریزے ریزے ہوجائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھ کھڑے کئے جائیں 
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یعنی جہنم کی یہ سزا ان کو اس لئے دی جائیگی کہ انہوں نے ہماری نازل کردہ آیات کی  ۱۔٢۲

کائنات میں پھیلی ہوئی تکوینی آیات پر غور و فکر نہیں کیا، جس کی وجہ  تصدیق نہیں کی اور

سے انہوں نے و قوع قیامت اور بعث بعد الموت کو محال خیال کیا اور کہا کہ ہڈیاں اور ریزہ 

 ریزہ ہو جانے کے بعد ہمیں نئی پیدائش کس طرح مل سکتی ہے؟

 
ْي َخلََق  ِ َ اَّلَّ لِ َاَولَْم يََرْوا َانَّ اّلٰله لَُق ِمثْلَهُْم َوَجَعَل لَهُْم َاَجًَل َلَّ َريَْب ِفْيِه  ۭ فََاَٰب الٰظه ْ ٓ َاْن ُيَّ ِت َواَْلَْرَض قَاِدٌر عَٰله وه مه  11ُمْوَن ِاَلَّ ُكُفْوًرا    السَّ

کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس ہللا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں 

اسی نے ان کے لئے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک ( ۱)پورا قادر ہے کی پیدائش پر 

 لیکن ظالم لوگ انکار کئے بغیر رہتے ہی نہیں۔( ۴)و شبہ سے یکسر خالی ہے، 

ہللا نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو ہللا آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ ان جیسوں  ۱۔٢٢

ی دینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ یہ تو آسمان و زمین کی تخلیق کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگ

۔ المومن۔ (57:۔ المؤمن20( لََخــْلُق السَّٰمٰوِت َوااْلَْرِض اَْكبَُر ِمْن َخْلِق النَّاسِ )سے زیادہ آسان ہے۔ 

آسمان اور زمین کی پیدائش انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔ اسی مضمون 

 تعاٰلی نے سورة االحقاف میں اور سورہ یسین میں بھی بیان فرمایا ہے۔ کو ہللا

سے مراد موت یا قیامت ہے۔ یہاں سیاق کالم کے اعتبار سے قیامت ( وقت مقرر)اس اجل  ۴۔٢٢

مراد لینا زیادہ صحیح ہے یعنی ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے کے لئے 

ما تؤخرہ اال الجل معدود۔ ہود۔ ہم ان کے معاملے کو ایک وقت ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ و

 مقرر تک کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔

 
 ْ ن نَْفاِق  ۭ َوََكَن اَْلِ َيَة اَْلِ َْمَسْكَُتْ َخش ْ ٓ ِاًذا َلَّ ْ َن َرْْحَِة َرِٰبِ

ِٕ
َّْو َانَُْتْ تَْمِلُكْوَن َخَزاۗى    ٠١١َساُن قَتُْوًرا   قُْل ل

گر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم کہہ دیجئے کہ ا

کے خوف سے اس کو روکے رکھتے اور انسان ہے ( ۱)اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے 

 ہی تنگ دل ہے۔

خشیۃ االنفاق کا مطلب ہے۔ خشیۃ ان ینفقوا فیفتقروا۔ اس خوف سے کہ خرچ کر کے ختم  ۱۔۱۰۰

فقیر ہو جائیں گے۔ حاالنکہ یہ خزانہ اٰلہی جو ختم ہونے واال نہیں کر ڈالیں گے، اس کے بعد 

لیکن چونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے، اس لئے بخل سے کام لیتا ہے۔ دوسرے مقام پر ہللا 

َن اْلُمْلِك فَاًِذا الَّ یُْؤتُْوَن النَّاَس نَقِْیًرا)تعاٰلی نے فرمایا  ۔ یعنی ان کو (51:۔ النساء2۔ (اَْم لَھُْم نَِصْیٌب مِّ

اگر ہللا کی بادشاہی میں سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو کچھ نہ دیں۔ نقیر کھجور کی 

گٹھلی میں جو گڑھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یعنی تل برابر بھی کسی کو نہ دیں یہ تو ہللا کی 

ے کھولے مہربانی اور اس کا فضل وکرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لی

ہوئے ہیں جس طرح حدیث میں ہے ہللا کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن 

اس میں کوئی کمی نہیں آتی ذرا دیکھو تو سہی جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں 

کس قدر خرچ کیا ہوگا لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں وہ بھرے کے 

 البخاری۔ مسلم۔ بھرے ہیں۔

 
اِۗءيَْل ِاْذ َجاَۗءُِهْ فََقاَل ََلٗ ِفْرَعوْ  ٓ ِاْْسَ ْل بَِنْ نهٍت فَْســـــ  يهتٍۢ بَيِٰ ٰه ِتْسَع اه تَيْنَا ُمْو ٰه َمْسُحْوًرا   َولََقْد اه ْ ََلَُظنَُّك يهُمْو  ٠١٠ُن ِاّٰنِ

ہی بنی اسرائیل سے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ( ۴)ہم نے موسٰی کو نو معجزے 

میرے خیال میں تو تجھ ! پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بوال کہ اے موٰسی

 پر جادو کر دیا گیا ہے۔
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قمل ( ٹڈی دل)وہ نو معجزے ہیں۔ ہاتھ، الٹھی، قحط سالی، نقص ثمرات، طوفان، جراد  ۱۔۱۰۱

ہتے ہیں، کہ قحط سالی اور نقص اور خون، امام حسن بصری ک( مینڈک)ضفاد ( کھٹمل، جوئیں)

ثمرات ایک ہی چیز ہے اور نواں معجزہ الٹھی کا جادو گروں کی شعبدہ بازی کو نگل جانا ہے۔ 

حضرت موسٰی علیہ السالم کو ان کے عالوہ بھی معجزات دیئے گئے تھے مثاًل الٹھی کا پتھر پر 

، من و سلوی وغیرہ۔ لیکن مارنا، جس سے بارہ چشمے ظاہر ہوگئے تھے، بادلوں کا سایہ کرنا

یہاں آیات تسعہ سے صرف وہی نو معجزات مراد ہیں، جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے 

سمندر کا پھٹ کر راستہ بن )کیا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی ہللا عنہما نے انفالق بحر 

کو ایک معجزہ  کو بھی ان نو معجزات میں شمار کیا ہے اور قحط سالی اور نقص ثمرات( جانے

شمار کیا ہے ترمذی کی ایک روایت میں آیات تسعہ کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی 

 ہے لیکن سنداً وہ روایت ضعیف ہے اس لیے آیات تسعہ سے مراد یہی مذکورہ معجزات ہیں۔

 
ِت َواَْلَْرِض  وه مه ُٓؤََلِۗء ِاَلَّ َربُّ السَّ ْ ََلَُظنَُّك يهِفْرَعْوُن َمثُْبْوًرا    قَاَل لََقْد عَِلْمَت َمآ َاْنَزَل هه َر ۚ َوِاّٰنِ

ِٕ
 ٠١١بََصاۗى

موسٰی نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ 

میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً ! معجزے دکھانے، سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں، اے فرعون

 یا ہے۔تباہ اور ہالک کیا گ

 
ْيًعا    َعٗه ََجِ َن اَْلَْرِض فََاْغَرْقنهُه َوَمْن مَّ ُِهْ ٰمِ َتِفزَّ َّس ْ    ٠١١فََاَراَد َاْن ي

آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے تو ہم نے خود اسے اور اس 

 کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔

 
 ٓ قُلْنَا ِمْنْۢ بَْعِدٖه ِلَبِنْ ِخَرِة ِجْئنَا ِبُُكْ لَِفْيًفا    وَّ اِۗءيَْل اْسُكنُوا اَْلَْرَض فَِاَذا َجاَۗء َوعُْد اَْله  ۭ ٠١١ِاْْسَ

پر رہو سہو۔ ہاں جب آخرت ( ۱)اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین 

 کا وقت آئے گا ہم سب کو سمیٹ لپیٹ کر لے آئیں گے

سے فرعون نے موسٰی علیہ السالم اور ان کی قوم کو نکالنے کا بظاہر اس سرزمین جس  ۱۔۱۰٤

ارادہ کیا تھا۔ مگر تاریخ بنی اسرائیل کی شہادت یہ ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ 

مصر نہیں گئے، بلکہ چالیس سال میدان تیہ میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کی 

ن سے ملتی ہے۔ اس لئے صحیح یہی ہے کہ اس شہادت سورہ اعراف وغیرہ میں قرآن کے بیا

 سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔

 
نَِذيًْرا    ا وَّ ً َك ِاَلَّ ُمبَّٰشِ ُه َوِِبلَْحٰقِ نََزَل ۭ َوَمآ َاْرَسلْنه  ۘ ٠١١َوِِبلَْحـٰقِ َانَْزلْنه

و ہم نے آپ ک( ۱)اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا 

 بنا کر بھیجا ہے۔( ۴)صرف خوشخبری سنانے واال اور ڈرانے واال 

یعنی با حفاظت آپ تک پہنچ گیا، اس میں راستے میں کوئی کمی بیشی اور کوئی تبدیلی  ۱۔۱۰٢

اور آمیزش نہیں کی گئی اس لئے کہ اس کو النے واال فرشتہ۔ شدید القوی، االمین، المکین اور 

۔ یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السالم کے متعلق قرآن المطاع فی المالء االعلی ہے

 میں بیان کی گئی ہیں۔ 

 بَِشْیر اطاعت گزار مومن کے لئے اور نَِذْیر نافرمان کے لئے۔ ۴۔۱۰٢

 
ُه تََْنِيًَْل    لْنه نَزَّ ًَن فََرْقنهُه ِلَتْقَرَاٗه عََٰل النَّاِس عَٰله ُمْكٍث وَّ  ٠١١َوقُْراه
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ہے کہ آپ اسے بہ مہلت لوگوں کو سنائیں ( ۱)نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لئے اتارا قرآن کو ہم 

 اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔

ہم نے اسے کھول کر وضاحت سے بیان )فََرْقنَاہُ کے ایک دوسرے معنی بَیَّنَّاہ َو اَْوَضْحنَاہ  ۱۔۱۰٦

 بھی کئے گئے ہیں( کر دیا

 
ِمنُْوا ِبهٖٓ  ْذقَانِ  قُْل اه ْوَن ِلَْلَ رُّ ْم َُيِ ٓ ِاَذا يُْتٰله عَلَْْيِ ْيَن ُاْوتُوا الِْعَْلَ ِمْن قَْبِِلٖ ِ  {السجدہ}  ٠١١ُْسًَّدا    َاْو ََل تُْؤِمنُْوا  ۭ ِانَّ اَّلَّ

تم اس پر ایمان الؤ یا نہ الؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو ! کہہ دیجئے

 ۔(۱)وت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں جب بھی اس کی تال

یعنی وہ علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پڑھی ہیں اور وہ وحی کی  ۱۔۱۰۷

حقیقت اور رسالت کی عالمات سے واقف ہیں، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس بات پر ہللا کا شکر 

لی ہللا علیہ وسلم کی پہچان کی توفیق دی اور قرآن و ادا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول ص

 رسالت پر ایمان النے کی سعادت نصیب فرمائی۔

 
ِٰنَا لََمْفُعْوًَل    ِٰنَآ ِاْن ََكَن َوْعُد َرب َن َرب ْبحه يَـُقْولُْوَن س ُ  ٠١١وَّ

( ۱)اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بال شک و شبہ پورا ہو کر رہنے 

 واال ہی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہرچیز سے ناواقف ہیں اگر یہ ایمان نہیں التے تو آپ  ۱۔۱۰۲

پروانہ کریں اس لیے کہ جو اہل علم ہیں اور وحی ورسالت کی حقیقت سے آشنا ہیں وہ اس پر 

اس کی  ایمان لے آئے ہیں بلکہ قرآن سن کر وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوگئے ہیں اور

 پاکیزگی بیان کرتے اور رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔

 
ْوَن ِلَْلَْذقَاِن يَْبُكْوَن َويَزِيُْدُِهْ ُخُشْوعًا    رُّ  ۞٠١١َوَُيِ

وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور 

 ۔(۱)خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے 

یوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا، کیونکہ پہال سجدہ ہللا کی ٹھوڑ ۱۔۱۰٢

تعظیم کے لئے اور بطور شکر تھا اور قرآن سن کر جو خشیت و رقت ان پر طاری ہوئی اور 

 اس کی تاثیر و اعجاز سے جس درجہ وہ متأثر ہوئے، اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ریز کر دیا۔

 
َ اَ  ـهَْر ِبَصََلِتَك َوََل َُّتَاِفْت قُِل اْدُعوا اّلٰله ّنه  ۚ َوََل َّتْ اُۗء الُْحس ْ ا تَْدُعْوا فََِلُ اَْلََْسَ َن  ۭ َاَّيًّ مَّ ْْحه ِِلَ َسِبْيًَل    ِو اْدُعوا الرَّ  ٠٠١ ِّبَا َوابَْتَِ بَْْيَ ذه

اچھے نام کہہ دیجئے کہ ہللا کو ہللا کہہ کر پکارو یا رحٰمن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام 

نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ بلکہ اس کے ( ۱)اسی کے ہیں 

 ۔(۴)درمیان کا راستہ تالش کر لے 

یا ' رحٰمن ' جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ کے لئے ہللا کا صفتی نام  ۱۔۱۱۰

ہ بعض مشرکین نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نامانوس تھا اور بعض آثار میں آتا ہے ک' رحیم ' 

کی زبان مبارک سے یا رحٰمن و رحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف 

 ( ابن کثیر)ایک ہللا کو پکارو اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی 

اتے ہیں کہ مکے میں رسول ہللا چھپ اس کی شان نزول میں حضرت ابن عباس بیان فرم ۴۔۱۱۰

کر رہتے تھے، جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرما لیتے، مشرکین قرآن 

سن کر قرآن کو اور ہللا کو گالی گلوچ کرتے، ہللا تعاٰلی نے فرمایا، اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ 

نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھال کہیں اور 
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سکیں، خود نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات نبی کا گزر حضرت ابو بکر 

صدیق کی طرف سے ہوا تو وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر حضرت عمر کو بھی 

نے دونوں سے پوچھا تو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ 

حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں جس سے مصروف مناجات تھا، وہ میری آواز سن رہا 

تھا، حضرت عمر نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ آپ 

از کچھ نے صدیق اکبر سے فرمایا، اپنی آواز قدرے بلند کرو اور حضرت عمر سے کہا، اپنی آو

بخاری و )پست رکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے 

 (مسلم، بحوالہ فتح القدیر

 
ٗ َوِل   ٗ َْشِيٌْك ِِف الُْمِْلِ َولَْم يَُكْن َلَّ لَْم يَُكْن َلَّ ا وَّ ْي لَْم يَتَِّخْذ َوَلً ِ ِ اَّلَّ لِٰ َوقُِل الَْحْمُد ّلِلٰه َن اَّلُّ ا       ٰمِ ُه تَْكِبْْيً ْ    ٠٠٠َوَكَٰبِ

اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں ہللا ہی کے لئے ہیں جو نہ اوالد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت 

میں کسی کو شریک ساجھی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو اور 

 تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔

 

 سورة الکهف
 (۱۱۰۔ تعداد آیات  ۱۲ة الکھف ۔ سورہ نمبر سور)

 

ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 بڑے مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہللا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔

 
ٗ ِعَوًجا    َعْل َلَّ َب َولَْم ََيْ ْيٓ َانَْزَل عَٰله َعْبِدِه اْلِكته ِ ِ اَّلَّ  ڸǺ  َالَْحْمُد ّلِلٰه

تمام تعریفیں اسی ہللا کے لئے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں 

 ۔(۱)کوئی کسر باقی نہ چھوڑی 

کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لئے اسے 

کی فضیلت حدیث میں بیان  سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات

صحیح )کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا 

اور اس کی تالوت جمعہ کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لئے خاص نور کی ( مسلم

روشنی رہے گی، اور اس کے پڑھنے سے گھر میں سکون و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ 

ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہوگیا، انہوں 

نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا، جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا، 

صحابی نے اس واقعہ کا ذکر جب نبی سے کیا، تو آپ نے فرمایا، اسے پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے 

 (صحیح بخاری)نۃ نازل ہوتی ہے وقت سکی

یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا بلکہ اسے قیم یعنی سیدھا  ۱۔۱

 رکھا۔ یا قیم کے معنی، بندوں کے دینی و دنیاوی مصالح کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب۔
 

نُْه َويُ  ُ ْن لَّ ًسا َشِديًْدا ٰمِ ًما ِلُٰيْنِذَر َِبْ ِت َانَّ لَهُْم َاْجًرا َحَسـنًا    قَـيِٰ ِلحه ْيَن يَْعَملُْوَن الٰصه ِ َ الُْمْؤِمِنْْيَ اَّلَّ   Ąبَّٰشِ
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پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ( ۱)بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے 

 ۔ایمان النے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنادے کہ ان کے لئے بہترین بدلہ ہے

 ِمْن لَّدنہ، جو اس ہللا کی طرف سے صادر یا نازل ہونے واال ہے ۱۔۴
 

اِكِثْْيَ ِفْيِه َابًَدا      Ǽمَّ

 جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
 

ا    ُ َوَلً ََذ اّلٰله يَْن قَالُوا اَّتَّ ِ يُْنِذَر اَّلَّ  Ćۤوَّ

 ۔(۱)کھتا ہے اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی اوالد ر

 کا عقیدہ ہے۔( فرشتے ہللا کی بیٹیاں ہیں)جیسے یہودیوں عیسائیوں اور بعض مشرکین  ۱۔٤
 

َُّقْولُْوَن ِاَلَّ  ُرُج ِمْن َافَْواِههِْم ۭ ِاْن ي َمًة ََّتْ ْت َُكِ ْم ۭ َكَُبَ ِ
ِٕ
َِبِٕۗى ََل َِله  Ĉ َكِذًِب    َما لَهُْم ِبٖه ِمْن ِعَْلٍ وَّ

نہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان در حقیقت نہ تو خود ا

 کے منہ سے نکل رہی ہے وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔

 اس کلمہ تہمت سے مراد یہی ہے کہ ہللا کی اوالد ہے جو نرا جھوٹ ہے۔ ۱۔۲
 

َّْم يُْؤِمنُْوا ِّبه  ََثِرِِهْ ِاْن ل ٓ اه َّْفَسَك عَٰله َ َِبِخٌع ن  Čَذا الَْحِديِْث َاَسًفا     فَلََعِلَّ

پر ایمان نہ الئیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ( ۱)پس اگر یہ لوگ اس بات 

 ہالک کر ڈالیں گے

سے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان النے کی جتنی شدید خواہش ( اس بات)بِٰھَذا اْلَحِدْیِث  ۱۔٦

گریز سے آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی، اس میں آپ  آپ رکھتے تھے اور ان کے اعراض و

 کی اسی کیفیت اور جذبے کا اظہار ہے۔
 

ُْم َاْحَسُن َُعًََل    َّهَا ِلنَْبلَُوُِهْ َاُّيُّ  Ċِاَنَّ َجَعلْنَا َما عََٰل اَْلَْرِض ِزيْنًَة ل

ہیں ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم ان( ۱)روئے زمین پر جو کچھ 

 آزمالیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال واال ہے

روئے زمین میں جو کچھ ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات اور دیگر مدفون  ۱۔۷

 خزانے، یہ سب دنیا کی زینت اور رونق ہیں
 

ِعلُْوَن َما عَلَْْيَا َصِعْيًدا ُجُرًزا     Ďَۭوِاَنَّ لَجه

 ۔(۱)صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں  اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار

صعیدا۔ صاف میدان۔ جرز۔ بالکل ہموار۔ جس میں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو، یعنی ایک وقت  ۱۔۲

آئے گا کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی اور روئے زمین ایک چٹیل اور 

و ان کے عملوں کے مطابق جزا ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نیک و بد ک

 دیں گے۔
 

ًبا     يهتِنَا َْعَ ِقْْيِ   ََكنُْوا ِمْن اه َب اْلَكهِْف َوالرَّ  Ḍَاْم َحِسبَْت َانَّ َاْْصه

کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی 

 (۱)سمجھ رہا ہے 
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یب نشانی نہیں ہے۔ بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ یعنی یہ واحد بڑی اور عج ۱۔٢

آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام، شمس و قمر اور کواکب کی تسخیر، رات اور دن کا 

آنا جانا اور دیگر بیشمار نشانیاں، کیا تعجب انگیز نہیں ہیں۔ َکْھف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ 

دیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے، میں ہوتا ہے۔ رقیم، بعض کے نز

بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا بعض کہتے ہیں َرقِْیم بمعنی َمْرقُْوم ہے 

اور یہ ایک تختی ہے لوہے یا سیسے کی، جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 

حریر ہیں۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات اسے رقیم اس لئے کہا گیا ہے کہ اس پر نام ت

زیادہ صحیح ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جسے اب 

 الرقیب کہا جاتا ہے جو مرور زمانہ کے سبب الرقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔
 

تِ  َّنَآ اه ْ لَنَا ِمْن َاْمِرََن َرَشًدا     ِاْذ َاَوى الِْفْتَيُة ِاَٰل اْلَكهِْف فََقالُْوا َرب َهّٰيِ ًة وَّ نَْك َرْْحَ ُ  01نَا ِمْن لَّ

ہمیں اپنے پاس ! ان چند نو جوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار

 ۔(۱)سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ یابی کو آسان کر دے 

انہوں نے جب ( تفصیل آگے آرہی ہے)جنہیں اصحاب کہف کہا گیا،  یہ وہی نوجوان ہیں ۱۔۱۰

اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں 

نوجوانوں کے لئے بڑا سبق ہے، آجکل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہوتا ہے 

آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو ہللا کی عبادت ! شاور ہللا کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کا

 میں صرف کریں۔
 

ِنْْيَ عََدًدا     ْم ِِف اْلَكهِْف س ِ َذاِِنِ  اه
ٓ بْنَا عَٰله    00فََْضَ

 ۔(۱)پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال اسی غار میں پردے ڈال دیئے 

ند کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی یعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو ب ۱۔۱۱

 نیند میں خلل نہ پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں گہری نیند سال دیا۔
 

ا َاَمًدا     ُْم ِلنَْعََلَ َايُّ الِْحْزبَْْيِ َاْحٰصه ِلَما لَِبثُْوٓ    01ُُثَّ بََعثِْنه

گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو  پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کرلیں کہ دونوں

 یاد رکھا( ۱)جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ 

ان دو گروہوں سے مراد اختالف کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ یا تو اسی دور کے لوگ تھے  ۱۔۱۴

جن کے درمیان ان کی بابت اختالف ہوا، یا عہد رسالت کے مومن و کافر مراد ہیں اور بعض 

کہف ہی ہیں ان کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک کہتا تھا ہم اتنا عرصہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب 

 سوئے رہے، دوسرا، اس کی نفی کرتا اور فریق اول سے کم و بیش مدت بتالتا۔
 

ُْم ُهًدى    ْم َوِزْدِنه ِ َمنُْوا ِبَرّٰبِ ُْم ِفْتَيٌة اه ُن نَُق ُُّّ عَلَْيَك نََبَاُِهْ ِِبلَْحٰقِ  ۭ ِاِنَّ  ڰ01ََنْ

اپنے رب پر ایمان ( ۱)ا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان ہم ان ک

 الئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔

اب اختصار کے بعد تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ یہ نوجوان، بعض کہتے ہیں عیسائیت  ۱۔۱۲

سٰی علیہ السالم سے پہلے کا ہے۔ کے پیروکار تھے اور بعض کہتے ہیں ان کا زمانہ حضرت عی

حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، دقیانوس، جو لوگوں 

کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ ہللا تعاٰلی نے ان 

کے الئق تو صرف ایک ہللا ہی ہے کے چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت 
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جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ فِْتیِۃ جمع قلت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے ان 

یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ ہللا واحد کی عبادت کرتے،  ٢کی تعداد 

تک بات پہنچ گئی اور اس نے انہیں آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ کا چرچا ہوا، تو بادشاہ 

اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا، تو وہاں انہوں نے برمال ہللا کی توحید بیان کی 

باآلخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لئے آبادی سے دور 

ن پر نیند مسلط کر دی اور وہ تین ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہوگئے، جہاں ہللا تعاٰلی نے ا

 سال وہاں سوئے رہے۔( ۲۰٢)سو نو 
 

َّْدُعَو۟ا ِمْن ُدْوِنهٖٓ  ِت َواَْلَْرِض لَْن ن وه مه ُّنَا َربُّ السَّ ْم ِاْذ قَاُمْوا فََقالُْوا َرب َربَْطنَا عَٰله قُلُْوِّبِ ََّقْد قُلْنَآ ِاًذا َشَطًطا    وَّ  01 ِالهـهًا ل

اور کہنے لگے ( ۴)تھے جبکہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے ( ۱)بوط کر دیئے ہم نے ان کے دل مض

کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے 

 سوا کسی اور کو معبود پکاریں اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔

و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی یعنی ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خویش  ۱۔۱٤

زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ 

 صدمات کو برداشت کرلیں۔ نیز حق گوئی کا فریضہ بھی جرأت اور حوصلے سے ادا کر سکیں۔ 

بادشاہ کے دربار میں ان کی اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلبی ہے، جو  ۴۔۱٤

ہوئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا وعظ بیان کیا، بعض کہتے ہیں کہ 

شہر سے باہر آپس میں ہی کھڑے، ایک دوسرے کو توحید کی بات سنائی، جو فرداً فرداً ہللا کی 

 وگئے۔ طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی اور یوں اہل توحید باہم اکٹھے ہ

 شططا کے معنی جھوٹ کے یا حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ ۲۔۱٤
 

ٍ ۭ فََمْن َاْظَلَُ  نٍۢ بَْٰيِ ْم ِبُسلْطه تُْوَن عَلَْْيِ ِلهًَة  ۭ لَْوََل ََّيْ ُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ اه َ ُٓؤََلِۗء قَْوُمنَا اَّتَّ ِ َكِذًِب   هه ى عََٰل اّلٰله ِن افََْته  ۭ 01 ِممَّ

نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کی خدائی کی یہ کوئی یہ ہے ہماری قوم جس 

 صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے ہللا پر جھوٹ افترا باند ھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے۔
 

َ فَْاٗوٓا ِاَٰل اْلَكهِْف يَنُّْشْ لَُُكْ َربُُُّكْ  لُْتُمْوُِهْ َوَما يَْعُبُدْوَن ِاَلَّ اّلٰله ْرفَقًا    َوِاِذ اْعََتَ ْن َاْمرُُِكْ ٰمِ ْ لَُُكْ ٰمِ ِتٖه َوُُّيـَـّٰيِ ْْحَ ْن رَّ  01ٰمِ

جب تم ان سے اور ہللا کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہوگئے تو اب تم کسی غار 

میں جا بیٹھو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیال دے گا اور تمہارے لئے تمہارے کام میں ( ۱)

 گا۔ سہولت مہیا کر دے

یعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی ہے، تو اب جسمانی طور  ۱۔۱٦

پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ 

ایک غار میں جا چھپے، جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تالش کیا گیا، لیکن وہ 

رح ناکام رہے، جس طرح نبی کی تالش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے اسی ط

 باوجود، جس میں آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے تھے۔
 

مَ  َّْقرُِضهُْم َذاَت الٰشِ َوُر َعْن َكهِْفهِْم َذاَت الَْيِمْْيِ َوِاَذا غََربَْت ت ْمَس ِاَذا َطلََعْت تَّزه ُ فَهَُو َوتََرى الشَّ ِْد اّلٰله ِ  ۭ َمْن ُّيَّ يهِت اّلٰله ِِلَ ِمْن اه نُْه  ۭ ذه اِل َوُِهْ ِِفْ فَْجــَوٍة ٰمِ

ْرِشًدا    َد ََلٗ َوِليًّا مُّ ُّْضِلْل فَلَْن َّتِ    01الُْمهَْتِد ۚ َوَمْن ي

آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت 

یہ ہللا کی ( ۱)وب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں غر
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ہللا تعاٰلی جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ ( ۴)نشانیوں میں سے ہے 

 ۔(۲)گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پاسکیں 

وقت دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کر یعنی سورج طلوع کے  ۱۔۱۷

نکل جاتا اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہ پڑتی، حاالنکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر 

 محو استراحت تھے۔ فجوة کے معنی ہیں کشادہ جگہ۔

نہ پڑے،  یعنی سورج کا اس طرح نکل جانا کہ باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ ۴۔۱۷

 ہللا کی نشانیوں میں سے ہے۔

جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہ  ۲۔۱۷

 یاب نہیں کر سکا۔
 

َماِل ڰ َوَُكُُْبُْم َِبِسطٌ  ُُِٰبُْم َذاَت الَْيِمْْيِ َوَذاَت الٰشِ نَُقل ُِهْ ُرقُْوٌد ڰ وَّ ُُبُْم َايَْقاًظا وَّ لَُمِلْئَت ِمِْنُْم َوََتْس َ َّْيَت ِمِْنُْم ِفَراًرا وَّ ْم لََول لَْعَت عَلَْْيِ ِذَراَعْيِه ِِبلَْوِصْيِد ۭ لَِو اطَّ

 01ُرْعًبا    

خود ہم انہیں دائیں بائیں ( ۱)آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں، حاالنکہ وہ سوئے ہوئے تھے 

اپنے ہاتھ پھیالئے ہوئے تھا۔ اگر آپ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر ( ۴)کروٹیں دالیا کرتے تھے 

جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے 

 ۔(۲)آپ پر دہشت چھا جاتی 

ایقاظ، یقظ کی جمع اور رقود راقد کی جمع ہے وہ بیدار اس لئے محسوس ہوتے تھے کہ  ۱۔۱۲

اگنے والے شخص کی ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، جس طرح ج

 زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے تھے۔

 تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے۔  ۴۔۱۲

یہ ان کی حفاظت کے لئے ہللا تعاٰلی کی طرف سے انتظام تھا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ  ۲۔۱۲

 جاسکے۔
 

ُْم ِلَيتَ  ِِلَ بََعثِْنه ِْنُْم َُكْ لَِبثَُْتْ   ۭ قَالُْوا لَِبثْنَا يَْوًما َاْو بَْعَض يَْوٍم  ۭ قَالُ َوَكذه ٌل ِمٰ
ِٕ
ِذٖهٓ ِاَٰل الَْمِديْنَِة َساَۗءلُْوا بَيَِْنُْم ۭ قَاَل قَاۗى ْوا َربُُُّكْ َاْعََلُ ِبَما لَِبثَُْتْ ۭ فَابَْعثُْوٓا َاَحَدُُكْ ِبَوِرِقُُكْ هه

َآ  ْف َوََل يُْشِعَرنَّ ِبُُكْ َاَحًدا   فَلَْيْنُظْر َاُّيُّ نُْه َولَْيَتلَطَّ  01َاْزٰكه َطَعاًما فَلَْيْاتُُِكْ ِبِرْزٍق ٰمِ

کہ آپس میں پوچھ گچھ کرلیں۔ ایک کہنے والے نے ( ۱)اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا 

یا ایک دن سے کہا کہ کیوں بھئی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن 

اب تم ( ۲)کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم ہللا تعاٰلی ہی کو ہے ( ۴)بھی کم 

اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا 

بہت پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لئے لے آئے، اور وہ ( ٤)کونسا کھانا پاکیزہ تر ہے 

 (٢)احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے 

یعنی جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سال دیا تھا، اسی طرح تین سو نو سال کے  ۱۔۱٢

بعد ہم نے انہیں اٹھا دیا اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح صحیح تھے، جس 

اسی لئے آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے سوال طرح تین سو سال قبل سوتے وقت تھے، 

 کیا۔

گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے، صبح کا پہال پہر تھا اور جب بیدار ہوئے تو دن کا  ۴۔۱٢

آخری پہر تھا، یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم، دن کا کچھ حصہ سوئے 

 رہے۔ 

تردد میں رہے اور باآلخر معاملہ ہللا کے سپرد کر  تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت ۲۔۱٢

 دیا کہ وہی صحیح مدت جانتا ہے۔ 
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بیدار ہونے کے بعد، خوراک جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، اس کا سر و  ٤۔۱٢

 سامان کرنے کی فکر الحق ہوئی۔ 

ر سے احتیاط اور نرمی کی تاکید اسی اندیشے کے پیش نظر کی، جس کی وجہ سے وہ شہ ٢۔۱٢

نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے۔ اسے تاکید کی کہ کہیں اس کے روپے سے شہر والوں کو 

 ہمارا علم نہ ہو جائے اور کوئی نئی افتاد ہم پر نہ آپڑے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔
 

ْم  ْوُُكْ َاْو يُِعْيُدْوُُكْ ِِفْ ِملََِّتِ َّْظهَُرْوا عَلَْيُُكْ يَْرَُجُ ُْم ِاْن ي  11َولَْن تُْفِلُحْوٓا ِاًذا َابًَدا    ِاِنَّ

اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں 

 (۱)گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے 

یعنی آخرت کی جس کامیابی کے لئے ہم نے صعوبت، مشقت برداشت کی، ظاہر بات ہے  ۱۔۴۰

کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کرکے پھر آبائی دین کی طرف لوٹا دیا، تو ہمارا اصل مقصد 

 ہی فوت ہو جائے گا، ہماری محنت بھی برباد جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔
 

َانَّ ال  ِ َحق  وَّ ْم ِلَيْعلَُمْوٓا َانَّ َوعَْد اّلٰله ََن عَلَْْيِ ِِلَ َاْعََثْ ُمْ َوَكذه ْم بُنْيَاًَن  ۭ َرّبُّ اعََة ََل َريَْب ِفْْيَاڥ ِاْذ يَتَنَاَزُعْوَن بَيَِْنُْم َاْمَرُِهْ فَقَالُوا ابُْنْوا عَلَْْيِ ْيَن  سَّ ِ ْم ۭ قَاَل اَّلَّ َاْعََلُ ِّبِ

ْسِجًدا    ْم مَّ  َاْمِرِِهْ لَنَتَِّخَذنَّ عَلَْْيِ
ٓ  10غَلَُبْوا عَٰله

دیا کہ وہ جان لیں کہ ہللا کا وعدہ بالکل ( ۱)کے حال سے آگاہ کر  ہم نے اس طرح لوگوں کو ان

جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختالف کر ( ۴)سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں 

اور ان کا رب ہی ان کے حال ( ٤)کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنالو ( ۲)رہے تھے 

نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے جن لوگوں ( ٢)کا زیادہ عالم ہے 

 (٦)آس پاس مسجد بنالیں گے 

یعنی جس طرح ہم نے سالیا اور جگایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ  ۱۔۴۱

کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی 

شہر گیا، جو تین سو سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا اور چاندی کا سکہ لے کر 

وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا، تو وہ حیران ہوا، اس نے ساتھ والی دکان والے کو دکھایا، 

وہ دیکھ کر حیران ہوا، جب کہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اس شہر کا باشندہ ہوں 

کو تین صدیاں گزر چکی تھیں، لوگ کس طرح ' کل ' گیا ہوں، لیکن اس  اور کل ہی یہاں سے

اس کی بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ مال ہو۔ یہ بات 

بادشاہ یا حاکم مجاز تک پہنچی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا اور اصحاب کہف 

 ( ابن کثیر)تعاٰلی نے انہیں پھر وفات دے دی  سے مالقات کی۔ اس کے بعد ہللا

یعنی اصحاب کہف کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث بعد  ۴۔۴۱

الموت کا وعدہ اٰلہی سچا ہے، منکرین کے لئے اس واقعہ میں ہللا کی قدرت کا ایک نمونہ موجود 

 ہے۔ 

انہیں اس وقت ان کے حال سے آگاہ کیا، جب وہ  اذ یا تو ظرف ہے اعثرنا کا، یعنی ہم نے ۲۔۴۱

 بعث بعد الموت یا واقعہ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ 

یہ کہنے والے کون تھے، بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے، بعض کہتے  ٤۔۴۱

ہللا نے  ہیں بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے، جب جاکر انہوں نے مالقات کی اور اس کے بعد

انہیں پھر سال دیا، تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لئے ایک 

 عمارت بنا دی جائے۔

جھگڑا کرنے والوں کو ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ ان کی بابت صحیح علم صرف ہللا کو ہی  ٢۔۴۱

 ہے۔ 
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؟ شوکانی نے پہلی رائے کو یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل کفر و شرک ٦۔۴۱

ترجیح دی ہے اور ابن کثیر نے دوسری رائے کو۔ کیونکہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر 

 کرنا ہللا کو پسند نہیں۔

نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا۔ لعن ہللا الیھود والنٓصاری اتخذوا قبور انبیائھم وٓصالحیھم 

بہود و نصارٰی پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پیغمبروں اور مساجد۔ البخاری۔ مسلم۔ ہللا تعاٰلی 

صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، حضرت عمر کی خالفت میں عراق میں حضرت دانیال 

علیہ السالم کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا 

 فالں قبر فالں پیغمبر کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ ئے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ جا
 

ا ِِبلْغَْيِب ۚ َويَقُ  َسٌة َساِدُسهُْم َُكُُْبُْم َرَْجًۢ اِبُعهُْم َُكُُْبُْم ۚ َويَُقْولُْوَن َُخْ َيُقْولُْوَن ثَلهثٌَة رَّ ْم س َ َِتِ ٓ َاْعََلُ ِبِعدَّ ْ ِٰبِ ََثِمُِنُْم َُكُُْبُْم ۭ قُْل رَّ ْبَعٌة وَّ ا يَْعلَُمهُْم ِاَلَّ قَِلْيٌل ڢ ْولُْوَن س َ مَّ

ِْنُْم َاَحًدا     ْم ٰمِ َتْفِت ِفْْيِ ََل تَس ْ ْم ِاَلَّ ِمَراًۗء َظاِهًرا  ۠ وَّ    11فَََل تَُماِر ِفْْيِ

کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ پانچ 

کچھ ( ۴)چالتے ہیں ( کے تیر تکے)اٹکل )غیب کی باتوں میں ( ۱)تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا 

ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو ( ۲)کہیں گے سات ہیں آٹھواں ان کا کتا 

پس آپ ان کے بارے میں صرف ( ٤)بخوبی جاننے واال ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں 

کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ  اور ان میں سے( ٢)سرسری گفتگو ہی کریں 

 ۔(٦)کریں 

یہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتالنے والے عہد رسالت کے مؤمن اور کافر  ۱۔۴۴

 تھے، خصوصاً اہل کتاب جو کتب آسمانی سے آگاہی اور علم کا دعوٰی رکھتے تھے۔

ھے کوئی پتھر مارے، یہ یعنی علم ان میں سے کسی کے پاس نہیں، جس طرح بغیر دیک ۴۔۴۴

 بھی اس طرح اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں۔ 

ظن و )ہللا تعاٰلی نے صرف تین قول بیان فرمائے، پہلے وہ دو قولوں کو َرْجَما بِاْلَغْیِب  ۲۔۴۴

کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار دیا اور اس تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا، جس ( تخمین

ل کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے اور فی الواقع ان سے اہل تفسیر نے استدال

 ( ابن کثیر)کی اتنی ہی تعداد تھی 

بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ  ٤۔۴۴

جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ وہ صرف سات تھے جیسا کہ تیسرے قول میں 

 ( ابن کثیر)یا گیا ہے بتال

یعنی صرف ان ہی باتوں پر اکتفا کریں جن کی اطالع آپ کو وحی کے ذریعے سے کر  ٢۔۴۴

دی گئی ہے۔ یا تعین عدد میں بحث و تکرار نہ کریں، صرف یہ کہہ دیں کہ اس تعین کی کوئی 

 دلیل نہیں ہے۔ 

ے کہ جس سے پوچھا یعنی بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ پوچھیں، اس لئ ٦۔۴۴

جائے، اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم ہونا چاہئے، جب کہ یہاں معاملہ اس کے برعکس 

ہے۔ آپ کے پاس تو پھر بھی یقینی علم کا ایک ذریعہ وحی، موجود ہے، جب کہ دوسروں کے 

 پاس ذہنی تصور کے سوا کچھ بھی نہیں۔
 

ْ فَاِعٌل ذه     11ِِلَ غًَدا   َوََل تَُقْولَنَّ ِلَشاْيٍء ِاِّنٰ

 اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا میں اسے کل کروں گا۔
 

ْ َِلَقَْرَب ِمْن هه  ِْديَِن َرِٰبِ ٓ َاْن ُّيَّ ََّك ِاَذا نَِسيَْت َوقُْل َعِسه ب ُ  ۡ َواْذُكْر رَّ ََّشاَۗء اّلٰله ٓ َاْن ي  11َذا َرَشًدا  ِاَلَّ
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( ۴)جب بھی بھولے، اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرو  اور( ۱)مگر ساتھ ہی انشا ہللا کہ لینا 

اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب 

 ۔(۲)کی بات کی رہبری کرے 

مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی سے تین باتیں پوچھی تھیں، روح کی حقیقت کیا  ۱۔۴٤

ور ذوالقرنین کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یہی سوال اس سورت کے نزول کا ہے اور اصحاب کہف ا

دن  ۱٢سبب بنا نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دونگا، لیکن اس کے بعد 

تک جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو ہللا تعاٰلی نے انشاءہللا کہنے کا یہ حکم دیا۔ 

راد مستقبل ہے یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا سے م( غد)آیت میں 

عزم کرو تو انشاءہللا ضرور کہا کرو۔ کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ جس بات کا عزم کر رہا 

 ہے، اس کی توفیق بھی اسے ہللا کی مشیت سے ملتی ہے یا نہیں۔ 

 کہنا بھول جاؤ، تو جس وقت یاد آجائے انشاءہللا یعنی اگر کالم یا وعدہ کرتے وقت انشاءہللا ۴۔۴٤

 کہہ لیا کرو، یا پھر رب کو یاد کرنے کا مطلب، اس کی تسبیح و تحمید اور اس سے استفغار ہے۔ 

یعنی میں جس کا عزم ظاہر کر رہا ہوں، ممکن ہے ہللا تعاٰلی اس سے زیادہ بہتر اور مفید  ۲۔۴٤

 کام کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔
 

ِنْْيَ َواْزَداُدْوا ِتْسًعا   وَ   11لَِبثُْوا ِِفْ َكهِْفهِْم ثَلهَث ِماـٍَة س ِ

 (۱)وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور نو سال اور زیادہ گزارے 

جمہور مفسرین نے اسے ہللا کا قول قرار دیا ہے۔ شمسی حساب سے تین سو سال اور  ۱۔۴٢

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ انہیں لوگوں کا قول ہے جو  سال بنتے ہیں۔ ۲۰٢قمری حساب سے 

کہ ہللا ہی کو ان کے ٹھرے ' ان کی مختلف تعداد بتاتے ہیں، جس کی دلیل ہللا کا یہ قول ہے 

جس کا مطلب وہ مذکورہ مدت کی نفی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی ' رہنے کا بخوبی علم ہے 

کتاب یا کوئی اور اس بتالئی ہوئی مدت سے تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل 

اختالف کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا ہللا؟ جب اس نے تین سو نو سال 

 مدت بتالئی ہے تو یہی صحیح ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے؟
 

ُ َاْعََلُ ِبَما لَِبثُْوا  ۚ ََلٗ غَْيُب ال  ََل يُّْشُِك ِِفْ ُحْْكِهٖٓ قُِل اّلٰله ِلٍٰ  ۡ وَّ ْن ُدْوِنٖه ِمْن وَّ ْع  ۭ َما لَهُْم ٰمِ ِت َواَْلَْرِض  ۭ َابِّْصْ ِبٖه َوَاَْسِ وه مه  11 َاَحًدا    سَّ

آپ کہہ دیں ہللا ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمینوں کا 

سوائے ہللا کے ان ( ۱)ہی اچھا دیکھنے سننے واال ہے  غیب صرف اسی کو حاصل ہے وہ کیا

 کا کوئی مددگار نہیں، ہللا تعاٰلی اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

 یہ ہللا کی صفت علم و خبر کی مذید وضاحت ہے ۱۔۴٦
 

ِتٖه  ڟ َولَ  مه َل ِلَُكِ َِٰك  ڝ ََل ُمَبٰدِ َد ِمْن ُدْوِنٖه ُملَْتَحًدا  َواتُْل َمآ ُاْوِ َ ِالَْيَك ِمْن ِكَتاِب  َرب  11ْن َّتِ

اس کی باتوں کو کوئی ( ۱)تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ 

 ۔(۴)بدلنے واال نہیں تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا 

ائے، اس کی ویسے تو یہ حکم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وحی آپ کی طرف کی ج ۱۔۴۷

تالوت فرمائیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ لیکن اصحاب کہف کے قصے کے خاتمے پر 

اس حکم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں لوگ جو چاہیں، کہتے 

پھریں۔ لیکن ہللا تعاٰلی نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو کچھ اور جتنا کچھ بیان فرما دیا 

ہے، وہی صحیح ہے، وہی لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے، اس سے زیادہ دیگر باتوں کی طرف 

 دھیان نہ دیجئے۔ 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 653 

یعنی اگر اسے بیان کرنے سے گریز و انحراف کیا، یا اس کے کلمات میں تغیر و تبدیلی  ۴۔۴۷

 علیہ کی کوشش کی، تو ہللا سے آپ کو بچانے واال کوئی نہیں ہوگا۔ خطاب اگرچہ نبی صلی ہللا

 وسلم سے ہے، لیکن اصل مخاطب امت ہے۔
 

وِة َوالَْعَِشِٰ يُرِيُْدْوَن َوَْجَٗه َوََل تَْعُد َعْينهكَ  ُْم ِِبلَْغده يَْن يَْدُعْوَن َرّبَّ ِ نَْيا  ۚ َوََل تُِطْع َمْن َاْغَفلْنَا قَ  َواْصَِبْ نَْفَسَك َمَع اَّلَّ وِة الُّ لَْبٗه َعْن ِذْكِرََن َعِْنُْم  ۚ تُرِيُْد ِزيْنََة الَْحيه

ىُه َوََكَن َاْمُرٗه فُُرًطا    ََّبَع َهوه  11َوات

اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی 

تیری نگاہیں ان سے نہ ! ، خبردار(رضا مندی چاہتے ہیں)کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں 

جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا ( ۴)وی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ کہ دنیا( ۱)ہٹنی پائیں 

جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا 

 ۔(۲)ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے 

ان سے وہ  میں گزر چکا ہے۔ مراد ٢۴یہ وہی حکم ہے جو اس کے قبل سورہ اال نعام۔  ۱۔۴۲

صحابہ کرام ہیں جو غریب اور کمزور تھے۔ جن کے ساتھ بیٹھنا اشراف قریش کو گوارا نہ تھا۔ 

حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم چھ آدمی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 

ر میرے عالوہ بالل، ابن مسعود، ایک ہذلی اور دو صحابی اور تھے۔ قریش مکہ نے خواہش ظاہ

کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بات 

سنیں، نبی کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے۔ 

 ( صحیح مسلم)لیکن ہللا تعاٰلی نے سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرما دیا 

 کر کے آپ اصحاب شرف و اہل غنی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔  یعنی ان کو دور ۴۔۴۲

فرطا، اگر افراط سے ہو تو معنی ہوں گے حد سے متجاوز اور اگر تفریط سے ہو تو  ۲۔۴۲

 معنی ہوں گے کہ ان کا کام تفریط پر مبنی ہے جس کا نتیجہ ضیاع اور ہالکت ہے۔
 

ُُِٰكْ   ۣ فََمْن شَ  ب اِدقُهَا  ۭ َوقُِل الَْحقُّ ِمْن رَّ ْم ُْسَ ِلِمْْيَ ََنًرا    َاَحاَط ِّبِ ٓ َاْعَتْدََن ِللٰظه َمْن َشاَۗء فَلَْيْكُفْر    ِاَنَّ َتِغْيثُْوا يُغَاثُْوا ِبَماٍۗء ََكلُْمهِْل يَْشِوي اَۗء فَلُْيْؤِمْن وَّ َّس ْ َوِاْن ي

اُب  ۭ َوَساَۗءْت ُمْرتََفقًا     َ  11الُْوُجْوَه  ۭ ِبئَْس الّشَّ

اور اعالن کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے 

ایمان الئے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لئے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کے 

شعلے انہیں گھیر لیں گے۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی 

م دھار جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی جائے گی جو تیل کی گر

 ہے۔( دوزخ)بری آرام گاہ 
 

ِت ِاَنَّ ََل نُِضْيُع َاْجَر َمْن َاْحَسَن َُعًََل    ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ  ۚ 11ِانَّ اَّلَّ

کرنے والے کا ثواب ضائع  یقیناً جو لوگ ایمان الئیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل

 ۔(۱)نہیں کرتے 

قرآن کے انداز بیان کے مطابق جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے تاکہ  ۱۔۲۰

 لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق و رغبت پیدا ہو۔
 

لَّْوَن فِ  ُر ُُيَ ُم اَْلَِْنه َِتِ رِْي ِمْن ََتْ َك لَهُْم َجنٰهُت عَْدٍن َّتْ
ِٕ
ى
ۗ ْْيَ ِفْْيَا عَ ُاوله

ِٕ
تَِّكـــ ٍق مُّ َتَْبَ ِاس ْ ْنُدٍس وَّ ْن س ُ ا ٰمِ يَلْبَُسْوَن ِثَياًِب ُخْْضً َٰل ْْيَا ِمْن َاَساِوَر ِمْن َذَهٍب وَّ

ِك  ۭ ِنْعَم الثََّواُب  ۭ َوَحُسنَْت ُمْرتََفقًا    
ِٕ
َراۗى    10اَْلَ

نگی، وہاں یہ سونے کے ان کے لئے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہو

اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں ( ۱)کنگن پہنائے جائیں گے 
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وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے، اور کس قدر ( ۴)گے 

 عمدہ آرام گاہ ہے

رؤسا سردران قبائل اپنے زمانہ نزول قرآن اور اس سے ما قبل رواج تھا کہ بادشاہ،  ۱۔۲۱

ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے، جس سے ان کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی۔ اہل 

 جنت کو بھی سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ 

سندس، باریک ریشم اور استبرق موٹا ریشم۔ دنیا میں مردوں کے لئے سونا اور ریشمی  ۴۔۲۱

پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں لباس ممنوع ہیں، جو لوگ اس حکم 

گے، انہیں جنت میں یہ ساری چیزیں میسر ہونگی۔ وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی بلکہ اہل 

جنت جس چیز کی خواہش کریں گے، وہ موجود ہوگی۔ ولکم فیہا ما تشتھی انفسکم ولکم فیھا 

 چھ تم مانگو سب جنت میں موجود ہے۔ماتدعون۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو ک
 

َجَعلْنَ  َُما ِبنَْخٍل وَّ َحَفْفِنه ُجلَْْيِ َجَعلْنَا َِلََحِدَِهَا َجنََّتْْيِ ِمْن َاْعنَاٍب وَّ ثًََل رَّ  ۭ 11ا بَيَِْنَُما َزْرعًا   َواْْضِْب لَهُْم مَّ

دو باغ  جن میں سے ایک کو ہم نے( ۱)اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے 

( ۴)انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا 

 ۔(۲)اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی 

مفسرین کا اس میں اختالف ہے کہ یہ دو شخص کون تھے؟ ہللا تعاٰلی نے تفہیم کے لئے  ۱۔۲۴

ایسے تھے؟ اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں  بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے یا واقعی دو شخص

 گزرے ہیں یا اہل مکہ میں تھے، ان میں ایک مومن اور دوسرا کافر تھا۔ 

جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح ان باغوں کے  ۴۔۲۲

 چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے، جو باڑ اور چار دیواری کا کام دیتے تھے۔ 

عنی دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی جن سے غلہ جات کی فصلیں حاصل کی جاتی ی ۲۔۲۴

 تھیں۔ یوں دونوں باغ غلے اور میووں کے جامع تھے۔
 

ْرََن ِخلهلَهَُما َِنًَرا   فَجَّ ا    وَّ ً نُْه َشـْيـــــ  تَْت ُاُُكَهَا َولَْم تَْظَِلْ ٰمِ    11ُِكَْتا الَْجنََّتْْيِ اه

اور ہم نے ان باغوں ( ۱)پھل خوب الئے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی دونوں باغ اپنا 

 (۴)کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی 

 یعنی اپنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے بلکہ بھرپور پیداوار دیتے تھے۔  ۱۔۲۲

ں کی طرح تاکہ باغوں کو سیراب کرنے میں کوئی رکاوٹ واقع نہ ہو۔ یا بارانی عالقو ۴۔۲۲

 بارش کے محتاج نہ رہیں۔
 

َاَعزُّ نََفًرا   ََكَن ََلٗ ثََمــــٌر ۚ فَقَاَل ِلَصاِحِبٖه َوُهَو ُُيَاِوُرٗهٓ َاََن اَْكََثُ ِمنَْك َماًَل وَّ  11وَّ

( ۱)الغرض اس کے پاس میوے تھے، ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا 

 کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔( ۴)دار ہوں اور جتھے کہ میں تجھ سے زیادہ مال

 یعنی باغوں کے مالک نے، جو کافر تھا، اپنے ساتھیوں سے کہا جو مومن تھا۔  ۱۔۲٤

 سے مراد اوالد اور نوکر چاکر ہیں۔( جتھے)نَفَر  ۴۔۲٤
 

ِٰنَْفِسٖه  ۚ قَاَل َمآ َاُظنُّ َاْن تَ  ِذٖهٓ َابًَدا  َوَدَخَل َجنََّتٗه َوُهَو َظاِلٌم ل    11ِبْيَد هه

اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے واال۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر 

 سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے۔
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ا ْ ََلَِجَدنَّ َخْْيً ِدْدتُّ ِاٰله َرِٰبِ ْن رُّ
ِٕ
لَى َمًة      وَّ

ِٕ
اعََة قَاۗى َمآ َاُظنُّ السَّ ِْنَا ُمنَْقلًَبا   وَّ  11ٰمِ

میں اپنے رب کی طرف ( بالفرض)اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر 

 پاؤں گا۔( ۱)اس سے بھی زیادہ بہتر ( اس لوٹنے کی جگہ)لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں 

مد ہوشی اور مستقبل کی  یعنی وہ کافر عجب اور غرور میں ہی مبتال نہیں ہوا بلکہ اس کی ۱۔۲٦

حسین اور لمبی امیدوں نے اسے ہللا کی گرفت اور سزا کے عمل سے بالکل غافل کر دیا۔ عالوہ 

ازیں اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا، پھر مذاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت برپا 

ن حد سے تجاوز کر جاتا ہے، ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام میرا مقدر ہوگا۔ جن کا کفر طغیا

وہ مست مئے پندار ہو کر ایسے ہی متکبرانہ دعوے کرتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر ہللا 

تعاٰلی نے فرمایا ولئن رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنی۔ حم السجدہ۔ اگر مجھے رب کی طرف 

یتنا وقال الوتین ماال وولدا۔ لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہی ہیں۔ افرءیت الذی کفر با

مریم۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور دعوی کیا کہ 

 آخرت میں بھی مجھے مال و اوالد سے نوازا جائے گا۔
 

ْي َخلََقَك ِمْن تَُراٍب ُُثَّ ِمْن  ِ ىَك َرُجًَل قَاَل ََلٗ َصاِحُبٗه َوُهَو ُُيَاِوُرٗهٓ اََكَفْرَت ِِبَّلَّ ُّْطَفٍة ُُثَّ َسٰوه  ۭ 11ن

سے کفر کرتا ہے جس ( معبود)اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس 

 نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔

یں اس کی یہ باتیں سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ وتبلیغ کے انداز م ۱۔۲۷

سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی اور قطرہ 

پانی سے پیدا کیا ابو البشر حضرت آدم علیہ السالم چونکہ مٹی سے بنائے گئے تھے اس لیے 

انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی، پھر قریبی سبب وہ نطفہ بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رحم 

گیا وہاں نو مہینے اس کی پرورش کی پھر اسے پورا انسان بنا کر ماں کے پیٹ سے مادر میں 

نکاال بعض کے نزدیک مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ سب 

زمین سے یعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے اسی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے جو عورت کے 

ئش کا ذریعہ بنتا ہے یوں بھی ہر انسان کی اصل مٹی ہی قرار پاتی رحم میں جا کر انسان کی پیدا

ہے ناشکرے انسان کو اس کی اصل یاد دال کر اسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ 

دالئی جا رہی ہے کہ تو اپنی حقیقت اور اصل پر غور کر اور پھر رب کے ان احسانات کو دیکھ 

عمل تخلیق میں کوئی اس کا شریک اور مددگار نہیں کہ تجھے اس نے کیا کچھ بنا دیا اور اس 

ہے یہ سب کچھ کرنے واال صرف اور صرف وہ ہللا تعاٰلی ہی ہے جس کو ماننے کے لیے تو 

 تیار نہیں ہے آہ، کس قدر یہ انسان ناشکرا ہے؟
 

ٓ َاَحًدا   ْ ْ َوََلٓ ُاْْشُِك ِبَرِٰبِ ُ َرِٰبِ ِكنَّ۟ا ُهَو اّلٰله  11له

لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی ہللا میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو 

 (۱)شریک نہ کروں گا 

یعنی میں تیری طرح بات نہیں کروں گا بلکہ میں تو ہللا کی ربوبیت اور اس کی واحدنیت  ۱۔۲۲

 شرک ہی تھا۔کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا ساتھی م
 

ِ ۚ ِاْن تََرِن َاََن َاقَلَّ ِمنْكَ  َة ِاَلَّ ِِبّلٰله ُ   ََل قُوَّ ا  َولَْوََلٓ ِاْذ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَۗء اّلٰله َوَلً  ۚ 11 َماًَل وَّ

تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ ہللا کا چاہا ہونے واال ہے، کوئی طاقت نہیں مگر 

 سے اگر تو مجھے مال اور اوالد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔( ۱) کی مدد ہللا
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ہللا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتالتے ہوئے کہا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت  ۱۔۲٢

ِ ی ةَ ااِٰل بِاہلٰلٰ ُ اَل قُوَّ
عنی جو سرکشی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کی بجائے یہ کہا ہوتا، َما َشاََء ہللٰاٰ

کچھ ہوتا ہے ہللا کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو فنا کر دے۔ 

 ُ اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ جس کو کسی کا مال، اوالد یا حال اچھا لگے تو اسے َما َشاََء ہللٰاٰ

ِ پڑھنا چاہیے  ةَ اِ اٰل بِاہلٰلٰ  (تفسیر ابن کثیر)اَل قُوَّ
 

 ْٓ َماِۗء فَُتْصِبَح َصِعْيًدا َزلَقًا فََعِسه َرِٰبِ َن السَّ ْن َجنَِّتَك َويُْرِسَل عَلَْْيَا ُحْسـَباًَن ٰمِ ا ٰمِ ُّْؤِتَْيِ َخْْيً    11   َاْن ي

اور اس پر آسمانی ( ۱)بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے 

 ۔(۴)عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور صاف میدان بن جائے 

 دنیا یا آخرت میں۔ یا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں۔  ۱۔٤۰

َحْسبَان، ُغْفَران کے وزن پر۔ حساب سے ہے یعنی ایسا عذاب، جو کسی کے کرتوتوں کے  ۴۔٤۰

نتیجے میں آئے۔ یعنی آسمانی عذاب کے ذریعے سے وہ محاسبہ کر لے۔ اور یہ جگہ جہاں اس 

 اور صاف میدان بن جائے۔وقت سرسبز و شاداب باغ ہے، چٹیل 
 

َتِطْيَع ََلٗ َطلَبًا      10َاْو يُْصِبَح َماُۗؤَها غَْوًرا فَلَْن تَس ْ

 (۱)یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈھ الئے 

یا درمیان میں جو نہر ہے جو باغ کو شادابی اور زرخیزی کا باعث ہے، اس کے پانی کو  ۱۔٤۱

اتنا گہرا کر دے کہ اس سے پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے اور جہاں پانی زیادہ گہرائی 

میں چال جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں بھی پانی کو اوپر 

 کھینچ النے میں ناکام رہتی ہیں۔
 

ُِٰب َكفَّْيِه عَٰله مَ  ٓ َاَحًدا   َوُاِحْيطَ ِبثََمرِٖه فََاْصَبَح يَُقل ْ  11آ َانَْفَق ِفْْيَا َوِھَي َخاِويٌَة عَٰله ُعُرْوِشهَا َويَـُقْوُل يهلَْيتَِنْ لَْم ُاْْشِْك ِبَرِٰبِ

پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا ( ۱)پھل گھیر لیئے گئے ( سارے)اور اس کے 

یہ کہہ رہا تھا کہ ( وہ شخص)اور ( ۲)ا لگا اور باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھ( ۴)تھا اپنے ہاتھ ملنے 

 ۔(٤)میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا ! کاش

 یہ کنایہ ہے ہالکت و فنا سے۔ یعنی سارا باغ ہالک کر ڈاال۔  ۱۔٤۴

یعنی باغ کی تعمیر و اصالح اور کاشتکاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا۔ ہاتھ  ۴۔٤۴

 مت سے۔ ملنا کنایہ، یہ ہے ندا

یعنی جن چھتوں، چھپروں پر انگوروں کی بیلیں تھیں، وہ سب زمین پر آرہیں اور  ۲۔٤۴

 انگوروں کی ساری فصل تباہ ہوگئی۔ 

اب اسے احساس ہوا کہ ہللا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس کی نعمتوں سے فیض  ٤۔٤۴

شی، کسی طرح بھی ایک یاب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرک

انسان کے لئے زیبا نہیں، لیکن اب حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب پچھتائے 

 کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔
 

ا   ِ َوَما ََكَن ُمنَْتِّصً ْونَٗه ِمْن ُدْوِن اّلٰله َّْنُّصُ ٗ ِفئٌَة ي  ۭ 11َولَْم تَُكْن َلَّ

اٹھی کہ ہللا سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ( ۱)ت نہ اس کی حمایت میں کوئی جماع

 بدلہ لینے واال بن سکا

جس جتھے پر اس کو ناز تھا، وہ بھی اس کے کام نہیں آیا نہ وہ خود ہی ہللا کے عذاب  ۱۔٤۲

 سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا
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ِ الَْحٰقِ  ۭ ُهَو َخْْيٌ ثََوا َخْْيٌ ُعْقبًا   ُهنَاِِلَ الَْوََليَُة ّلِلٰه    11ًِب وَّ

ہللا برحق کے لئے ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کے ( ۱)کہ اختیارات ( ثابت ہے)یہیں سے 

 ہی بہتر ہے۔( ۴)اعتبار سے بہت 

والیۃ۔ کے معنی مواالت اور نصرت کے ہیں یعنی اس مقام پر ہر مومن و کافر کو معلوم  ۱۔٤٤

ی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قادر ہو جاتا ہے کہ ہللا کے سوا کوئی کس

نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بڑے بڑے سرکش اور جبار بھی اظہار ایمان پر 

مجبور ہو جاتے ہیں، گو اس وقت کا ایمان نافع اور مقبول نہیں۔ جس طرح قرآن نے فرعون کی 

لگا۔ امنت انہ ال الہ اال الذی امنت بہ بنوا  بابت نقل کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے

اسرائیل وانا من المسلمین۔ سورہ یونس۔ میں اس ہللا پر ایمان الیا جس پر بنو اسرائیل ایمان 

رکھتے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دوسرے کفار کی بابت فرمایا گیا جب انہوں نے 

ن الئے اور جن کو ہم ہللا کا شریک ٹھہراتے تھے ان ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم ہللا واحد پر ایما

کا انکار کرتے ہیں سورة المومن۔ اگر والیت واو کے کسرے کے ساتھ ہو تو پھر اس کے معنی 

 حکم اور اختیارات کے ہیں جیسا کہ ترجمے میں یہی معنی اختیار کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر۔

اال اور حسن عاقبت سے مشرف کرنے واال یعنی وہی اپنے دوستوں کو بہتر بدلہ دینے و ۴۔٤٤

 ہے۔
 

َماِۗء فَاْختَلَطَ ِبٖه نََباُت اَْلَْرِض فَاَ  ُه ِمَن السَّ ٍۗء َانَْزلْنه نَْيا مََكَ وِة الُّ ثََل الَْحيه ْقتَِدًراَواْْضِْب لَهُْم مَّ ٍء مُّ ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ ْيًما تَْذُرْوُه الٰرِيهُح  ۭ   َوََكَن اّلٰله    ْصَبَح َهش ِ

11 

بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ( بھی)ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال 

ہے، پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے ( نکلتا)ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ مال جال 

 ۔(۱)جسے ہوائیں اڑائے لیئے پھرتی ہیں۔ ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے 

یا کی بےثباتی اور ناپائداری کو کھیتی کی مثال کے ذریعے واضح کیا گیا اس آیت میں دن ۱۔٤٢

ہے کہ کھیتی میں لگے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے 

ملکر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک 

ی ہے۔ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جات

کے سبب تو پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا کبھی اسے دائیں اور کبھی 

بائیں جانب جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا اس پانی کے بلبلے یا 

ہ بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اور یہ کھیتی ہی کی طرح ہے، جو اپنی چند روز

سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہرچیز پر قادر ہے۔ ہللا تعاٰلی نے 

ٰلِم  )مثاًل )دنیا کی مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے۔  ا اِٰلى َداِر السَّ ُ یَْدُعْوٓ  ۘ  َوہللٰاٰ

ْستَــقِْیمٍ ۘ  َشاَویَْھِدْي َمْن یَّ  َ اَْنَزَل ِمَن السََّما)، (45:۔یونس30( ُء اِٰلى ِصَراٍط مُّ ًء ۘ  ِء َماۘ  اَلَْم تََر اَنَّ ہللٰاٰ

ا ْختَلِفًا اَْلَوانُٗه ثُمَّ یَِھْیُج فَتَٰرىهُ ُمْصفَٰرً  ۘ  طَاًما   ثُمَّ یَْجَعلُٗه حُ  فََسلََكٗه یَنَابِْیَع فِي ااْلَْرِض ثُمَّ یُْخِرُج بِٖه َزْرًعا مُّ

 (وغیرہا من اآلیات( 43:۔ الزمر18( اِنَّ فِْي ٰذلَِك لَِذْكٰرى اِلُولِي ااْلَْلبَابِ 
 

َخْْيٌ اَ  َِٰك ثََواًِب وَّ ُت َخْْيٌ ِعْنَد َرب ِلحه ُت الٰصه ِقيه نَْيا ۚ َوالْبه وِة الُّ  11َمًَل    َالَْماُل َوالَْبُنْوَن ِزيْنَُة الَْحيه

تیرے رب کے ( ۴)البتہ باقی رہنے والی نیکیاں ( ہاں)اور ( ۱)زینت ہے  مال و اوالد تو دنیا کی

 اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔( آئندہ کی)نزدیک از روئے ثواب اور 

اس میں اہل ایمان دنیا کا اور جو دنیا کے مال اسباب، قبیلہ اور خاندان اور آل اوالد پر  ۱۔٤٦

یزیں تو دنیا فانی کی عارضی زینت ہیں۔ آخرت میں یہ فخر کرتے ہیں ہللا تعاٰلی نے فرمایا، یہ چ
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چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اسی لئے اسے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل وہ 

 ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ 

کون سی یا کون کون سی ہیں؟ کسی نے نماز ( باقی رہنے والی نییکیاں)باقیات صالحات  ۴۔٤٦

ید و تسبیح اور تکبیر و تہلیل کو اور کسی نے اعمال خیر کو مصداق قرار دیا۔ کو، کسی نے تحم

لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض و واجبات اور 

سنن و نوافل سب باقیات صالحات ہیں بلکہ برے کاموں سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے، 

 ثواب کی امید ہے۔ جس پر عند ہللا اجر و
 

ُْم فَََلْ نُغَاِدْر ِمِْنُْم َاَحًدا    ِنه َحَّشْ ُ الِْجَباَل َوتََرى اَْلَْرَض َِبِرَزًة    وَّ  ۚ 11َويَْوَم نَُسْٰيِ

اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام ( ۱)اور جس دن ہم پہاڑوں کو چالئیں گے 

 (۴)ایک بھی باقی نہ چھوڑیں گے  لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے ان میں سے

یہ قیامت کی ہولناکیاں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چالئیں گے کا  ۱۔٤۷

مطلب، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور پہاڑ 

وط چیزیں ختم ہو ایسے ہونگے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، زمین سے جب پہاڑ جیسی مضب

جائیں گی، تو مکانات، درخت اور اسی طرح کی دیگر چیزیں کس طرح وجود برقرار رکھ 

 'و زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا ' 'سکیں گی؟ اسی لئے آگے فرمایا 

یعنی اولین و آخرین، چھوٹے بڑے، کافر و مومن سب کو جمع کریں گے، کوئی زمین کی  ۴۔٤۷

 ئے گا اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا۔تہ میں پڑا نہ رہ جا
 

عَ  ْ َّْن َنَّ َُتْ َال ةٍۢ ۡ بَْل َزَُعْ َل َمرَّ َِٰك َصفًّا  ۭ لََقْد ِجْئُتُمْوََن مََكَ َخلَْقنهُُكْ َاوَّ ْوِعًدا  َوُعرُِضْوا عَٰله َرب  11َل لَُُكْ مَّ

گے۔ یقیناً تم ہمارے  حاضر کیے جائیں( ۱)اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ 

پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اس خیال میں رہے 

 کہ ہم ہرگز تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔

اس کے معنی ہیں کہ ایک ہی صف میں ہللا کے سامنے کھڑے ہونگے، یا صفوں کی  ۱۔٤۲

 ہ اٰلہی میں حاضر ہونگےشکل میں بارگا
 

َذا اْلِكتهِب ََل  ا ِفْيِه َويَُقْولُْوَن يهَويْلََتنَا َماِل هه ا  ۭ  َوُوِضـَع اْلِكتهُب فَََتَى الُْمْجرِِمْْيَ ُمْشِفِقْْيَ ِممَّ لُْوا َحاِْضً هىَا  ۚ َوَوَجُدْوا َما َُعِ ٓ َاْحصه ًة ِاَلَّ ََل َكِبْْيَ ًة وَّ يَُغاِدُر َصِغْْيَ

 َ َُّك َاَحًدا    َوََل ي    11ْظَِلُ َرب

اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گا گنہگار اس کی تحریر سے 

خوفزدہ ہو رہے ہونگے اور کہہ رہے ہونگے ہائے ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے 

نے کیا تھا سب  کوئی چھوٹا بڑا گناہ بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں

 موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔
 

ٓ ِابِْليَْس ۭ ََكَن ِمَن الِْجٰنِ فََفَسَق َعْن َاْمرِ  َدَم فََسَجُدْوٓا ِاَلَّ ُدْوا َِله َكِة اْْسُ
ِٕ
ََّتٗهٓ َاْوِلَياۗءَ َوِاْذ قُلْنَا ِللَْملهۗى ِٰٖه  ۭ َافَتَتَِّخُذْونَٗه َوُذٰرِي ِمْن ُدْوِِنْ َوُِهْ لَُُكْ عَُدو   ۭ ِبئَْس   َرب

ِلِمْْيَ بََدًَل    11ِللٰظه

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، 

کیا پھر بھی تم اسے ( ۴)اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، ( ۱)یہ جنوں میں سے تھا 

د کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حاالنکہ وہ تم سب کا دشمن ہے اور اس کی اوال

 ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔( ۲)
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قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ اگر ہوتا تو حکم اٰلہی  ۱۔٢۰

تعاٰلی نے بیان فرمائی سے سرتابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی صفت ہللا 

َ َمآ اََمَرھُْم َویَْفَعلُْوَن َما یُْؤَمُرْونَ ) ہے  ۔ وہ ہللا کے حکم کی نافرمانی (8:۔ التحریم88( الَّ یَْعُصْوَن ہللٰاٰ

نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ اشکال رہتا 

ہللا کے حکم کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا کیونکہ اس کے  ہے اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر

مخاطب تو فرشتے تھے انہیں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا صاحب روح المعانی نے کہا ہے کہ 

وہ فرشتہ یقینا نہیں تھا لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ان ہی میں شمار ہوتا تھا اس 

خاطب تھا اور سجدہ آدم کے حکم کے ساتھ اس کا خطاب لیے وہ بھی اسجدوا الدم کے حکم کا م

کیا جانا قطعی ہے ارشاد باری ہے۔ ما منعک اال تسجد اذ امرتک۔ جب میں نے تجھے حکم دے 

 دیا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا۔ 

ة فِْسق کے معنی ہوتے ہیں نکلناِ چوہا جب اپنے بل سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں فََسقَِت الفَارَ  ۴۔٢۰

 ِمْن ُجحِرھَا، شیطان بھی سجدہ تعظیم و تحیہ کا انکار کرکے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔ 

یعنی کیا تمہارے لئے یہ صحیح ہے کہ تم ایسے شخص کو اور اسکی نسل کو دوست بناؤ  ۲۔٢۰

جو تمہارے باپ آدم علیہ السالم کا دشمن، تمہارا دشمن اور تمہارے رب کا دشمن ہے اور ہللا کو 

 کر اس شیطان کی اطاعت کرو؟ چھوڑ

ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے ظالموں نے کیا ہی برا بدل اختیار کیا ہے یعنی ہللا  ٤۔۲۰

کی اطاعت اور اسکی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت اور اسکی دوستی جو اختیار کی 

 ہے تو یہ بہت ہی برا بدل ہے جسے ان ظالموں نے اپنایا ہے۔
 

ِْْٰيَ َعُضًدا    َمآ  ِت َواَْلَْرِض َوََل َخلَْق َانُْفِسهِْم  َ۠وَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ الُْمِضل وه مه ُْم َخلَْق السَّ  10َاْشهَْدَتُّ

میں نے انہیں آسمانوں و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی 

 (۴)و اپنا مددگار بنانے واال نہیں اور میں گمراہ کرنے والوں ک( ۱)پیدائش میں 

یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں، بلکہ خود شیاطین کی پیدائش میں  ۱۔٢۱

ہم نے ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے کوئی مدد حاصل نہیں کی، یہ تو اسوقت موجود 

اطاعت کیوں کرتے ہو؟ اور بھی نہ تھے۔ پھر تم اس شیطان اور اس کے نسل کی پوجا یا ان کی 

میری عبادت و اطاعت سے تمہیں گریز کیوں ہے؟ جب کہ یہ مخلوق ہیں اور میں ان سب کا 

 خالق ہوں۔ 

اور بفرض محال اگر میں کسی کو مددگار بناتا بھی تو ان کو کیسے بناتا، جبکہ یہ میرے  ۴۔٢۱

 بندوں کو گمراہ کرکے میری جنت اور میری رضا سے روکتے ہیں۔
 

َتِجْيُبْوا لَهُْم َوَجَعلْنَا بَيَِْنُمْ وَ  َُتْ فََدَعْوُِهْ فَََلْ يَس ْ ْيَن َزَُعْ ِ ََكِۗءَي اَّلَّ ْوِبقًا    يَْوَم يَُقْوُل ََنُدْوا ُْشَ  11مَّ

یہ پکاریں ! اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو

ب نہ دے گا ہم ان کے درمیان ہالکت کا سامان کر دیں گے گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جوا

 ۔(۱)

موبق کے ایک معنی حجاب۔ پردے اور آڑ کے ہیں یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ  ۱۔٢۴

کر دیا جائے گا کیونکہ ان کے درمیان آپس میں عداوت ہوگی۔ نیز اس لئے کہ محشر میں یہ 

کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص ایک دوسرے کو نہ مل سکیں۔ بعض کہتے ہیں 

آبادی ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ مہلک کیا ہے، یہ ایک دوسرے کو مل ہی نہیں سکیں 

 گے کیونکہ ان کے درمیان ہالکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہونگی۔
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َواِقُعْوَها َولَْم َيَِ  ُْم مُّ    11ُدْوا َعِْنَا َمّْصِفًا   َوَرَا الُْمْجرُِمْوَن النَّاَر فََظنُّْوٓا َاِنَّ

اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں لیکن اس 

 (۱)سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے 

جس طرح بعض روایات میں ہے کہ کافر ابھی چالیس سال کی مسافت پر ہوگا کہ یقین کر  ۱۔٢۲

 (۷٢، ص ۲مسند احمد جلد۔)ہے  لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانا
 

ٍء َجَدًَل    نَْساُن اَْكََثَ ََشْ ِن ِللنَّاِس ِمْن ُكِٰ َمثٍَل  ۭ َوََكَن اَْلِ َذا الُْقْراه  11َولََقْد َِصَّفـْـنَا ِِفْ هه

ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لئے بیان کر دی ہیں لیکن 

 (۱)ادہ جھگڑالو ہے۔ انسان سب سے زی

یعنی ہم نے انسان کو حق کا راستہ سمجھانے کے لئے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا،  ۱۔٢٤

وعظ، نصیحت، امثال، واقعات اور دالئل، عالوہ ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان 

اثر ہوتا ہے کیا ہے۔ لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے، اس لئے وعظ نصیحت کا اس پر 

 اور نہ دالئل و نصیحت اس کے لئے کارگر۔

 
نَّ  ِتَْيُْم س ُ ٓ َاْن ًَتْ ُْم ِاَلَّ َتْغِفُرْوا َرّبَّ ى َويَس ْ ُّْؤِمنُْوٓا ِاْذ َجاَۗءُِهُ الْهُده ِتَْيُُم الَْعَذاُب قُُبًَل   َوَما َمنََع النَّاَس َاْن ي ِلْْيَ َاْو ََّيْ  11ُة اَْلَوَّ

آچکنے کے بعد انہیں ایمان النے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے لوگوں کے پاس ہدایت 

یا ان کے سامنے ( ۱)صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے 

 (۴)کھلم کھال عذاب آ موجود ہو جائے 

 ا۔ یعنی تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اسی طرح عذاب آئے، جیسے پہلے لوگوں پر آی ۱۔٢٢

یعنی اہل مکہ ایمان النے کے لئے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں۔ لیکن  ۴۔٢٢

ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں یا اس کے بعد 

 ایمان النے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا؟

 
 ِ يهِّتْ وَ َوَما نُْرِسُل الُْمْرَسِلْْيَ ِاَلَّ ُمبَّٰشِ َُذْوٓا اه ْيَن َكَفُرْوا ِِبلَْباِطِل ِلُيْدِحُضْوا ِبِه الَْحقَّ َواَّتَّ ِ  11َمآ ُانِْذُرْوا ُهُزًوا   ْيَن َوُمنِْذِريَْن  ۚ  َوَُيَاِدُل اَّلَّ

ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لئے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرادیں۔ کافر 

کہ اس سے حق کو لڑا کھڑا دیں، انہوں ( چاہتے ہیں)ارے جھگڑتے ہیں اور لوگ باطل کے سہ

 ۔(۱)نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جاتا اسے مذاق بنا ڈاال ہے 

اور ہللا کی آیتوں کا مذاق اڑانا، یہ جھٹالنے کی بدترین قسم ہے۔ اس طرح جدال بالباطل  ۱۔٢٦

حق کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا بھی ( کر کے یعنی باطل طریقے اختیار)کے ذریعہ سے 

نہایت مذموم حرکت ہے۔ اس جدال بالباطل کی ایک صورت یہ ہے جو کافر رسولوں کو یہ کہہ 

کر ان کی رسالت انکار کر دیتے رہے ہیں کہ تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ ما انتم اال بشر مثلنا۔ 

حض۔ کے اصل معنی پھسلنے کے ہیں کہا جاتا یسین۔ ہم تمہیں رسول کس طرح تسلیم کرلیں؟ د

ہے دحضت رجلہ اس کا پیر پھسل گیا یہاں سے یہ کسی چیز کے زوال اور بطالن کے معنی 

میں استعمال ہونے لگا کہتے ہیں دحضت حجتۃ دحوضا ای بطلت اس کی حجت باطل ہوگئی اس 

 (فتح القدیر)لحاظ سے ادحض یدحض کے معنی ہوں گے باطل کرنا 

 

بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر  اس سے

بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے، 

سمجھیں اور ان کے کانوں ( نہ)بیشک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے 
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( ۱)کی طرف بالتا رہے، لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے میں گرانی ہے، گو تو انہیں ہدایت 

 کے۔

یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انسان نے رب کی آیات سے اعراض کیا اور  ۱۔٢۷

اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے، ان کے دلوں پر ایسے پردے اور ان کے کانوں پر ایسے بوجھ 

سننا اور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لئے  ڈال دیئے گئے ہیں، جس سے قرآن کا سمجھنا،

ناممکن ہوگیا۔ ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بال لو، یہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے 

 لئے تیار نہیں ہونگے۔

 
َل لَهُُم الَْعَذاَب  ۭ  ُبْوا لََعجَّ ِة  ۭ لَْو يَُؤاِخُذُِهْ ِبَما َكس َ ْْحَ َُّك الَْغُفْوُر ُذو الرَّ ًَل   َوَرب

ِٕ
ُدْوا ِمْن ُدْوِنٖه َمْوى ِ َّْن َيَّ ْوِعٌد ل َّهُْم مَّ  11بَْل ل

تیرا پروردگار بہت ہی بخشش واال اور مہربانی واال ہے وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں 

پکڑے تو بیشک انہیں جلدی عذاب کردے، بلکہ ان کے لئے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس 

 (۱)ہیں پائیں گے سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ ن

یعنی یہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا، بلکہ مہلت دیتا  ۱۔٢۲

ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاداش عمل میں ہر شخص ہی عذاب اٰلہی کے شکنجے میں کسا ہوتا۔ 

ہے، جو ہللا  البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہالکت کا وقت آجاتا

تعاٰلی مقرر کئے ہوتا ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لئے نہیں 

 ئل۔ کے معنی ہیں جائے پناہ راہ فرار۔  رہتی۔ مو

 
ْوِعًدا     ا َظلَُمْوا َوَجَعلْنَا ِلَمهِْلِكهِْم مَّ ُْم لَمَّ ٓى َاْهلَْكِنه    11َوِتِْلَ الُْقره

ہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کردیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے وہ بستیاں جن

 ۔(۱)ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی 

اس سے مراد، عاد، ثمود اور حضرت شعیب علیہ السالم اور حضرت لوط علیہ السالم  ۱۔٢٢

اگرچہ ان  وغیرہ کی قومیں جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں۔ انہیں بھی

کے ظلم کے سبب ہی ہالک کیا گیا لیکن ہالکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا اور جب یہ 

بات واضح ہوگئی کہ ان کا ظلم و طغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے راستے 

ی بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیر اور بھالئی کی امید باقی نہیں رہی، تو پھر ان ک

مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہوگیا۔ پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ یا اہل 

دنیا کے لئے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے 

رہے آخری پیغمبر اور اشرف الرسل حضرت محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی تکذیب کر 

ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے 

واال نہیں بلکہ یہ مہلت تو سنت ہللا ہے، جو ایک وقت موعود تک ہر فرد گروہ اور قوم کو وہ 

ھر عطا کرتا ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے کفر و عناد سے باز نہیں آؤ گے تو پ

 تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔

 
ََ َمْجـَمَع الَْبْحَرْيِن َاْو َاْمِِضَ ُحُقبًا    ُِ َحِٰته َابْلُ ىُه ََلٓ َاْبَر ٰه ِلَفته  11َوِاْذ قَاَل ُمْو

تک کہ دو دریاؤں سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں ( ۱)جبکہ موسٰی نے اپنے نوجوان 

 ۔(۲)سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہا سال چلنا پڑے ( ۴)کے 

نوجوان سے مراد حضرت یوشع بن نون علیہ السالم ہیں جو موسٰی علیہ السالم کے وفات  ۱۔٦۰

 کے بعد ان کے جانشین بنے۔
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ہ اس سے اس مقام کی تعیین کسی یقینی ذریعہ سے نہیں ہو سکی تاہم قیاس کیا جاتا ہے ک ۴۔٦۰

مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راستہ ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویز دونوں آکر ملتے 

ہیں اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرین نے کیا ہے ان پر 

 سرے سے مجمع البحرین کی تعبیر ہی صادق نہیں آتی۔

ر دوسرے معنی غیر معین مدت کے ہیں یہاں یہی سال او ۲۰یا ۷۰حقب، کے ایک معنی  ۲۔٦۰

نہیں ( جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں)دوسرا معنی مراد ہے یعنی جب تک میں مجمع البحرین 

پہنچ جاؤں گا، چلتا رہوں گا اور سفر جاری رکھوں گا، چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔ 

کہ انہوں نے ایک موقع  حضرت موسٰی علیہ السالم کو اس سفر کی ضرورت اس لئے پیش آئی

پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ ہللا تعاٰلی کو 

( خضر)ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا اور وحی کے ذریعہ سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ 

یا ہللا اس سے مالقات  ہے جو تجھ سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسٰی علیہ السالم نے پوچھا کہ

کس طرح ہوسکتی ہے؟ ہللا تعاٰلی نے فرمایا، جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں، وہیں ہمارا وہ بندہ 

سے نکل کر ( زنبیل)بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری 

نچہ اس کے حکم کے چنا( بخاری، سورہ کہف)غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے 

 مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔

 
ًِب      ََذ َسِبْيَِلٗ ِِف الَْبْحِر َْسَ َيا ُحْوََتَُما فَاَّتَّ َما نَس ِ ا بَلََغا َمْجَمَع بَيِِْنِ  10فَلَمَّ

 جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ

 جیسا اپنا راستہ بنا لیا

 
َذا نََصًبا     ِتنَا غََداَۗءََن  ۡ لََقْد لَِقْيَنا ِمْن َسَفِرََن هه ىُه اه ا َجاَوَزا قَاَل ِلَفته  11فَلَمَّ

جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسٰی نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ال ہمارا ناشتہ دے 

 پڑی ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی

 
ُن َانْ  ْيطه ِنْيُه ِاَلَّ الش َّ ْ نَِسيُْت الُْحْوَت ۡ َوَمآ َانْسه َرِة فَِاّٰنِ ْٰ ًبا    قَاَل َاَرَءيَْت ِاْذ َاَويْنَآ ِاَٰل الصَّ ََذ َسِبْيَِلٗ ِِف الَْبْحِرڰ َْعَ  11َاْذُكَرٗه  ۚ َواَّتَّ

لگا کر آرام کر رہے تھے اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی؟ جبکہ ہم پتھر سے ٹیک 

وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے ہی مجھے بھال دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر 

 اپنا راستہ بنا لیا۔( ۱)کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں 

میں یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لئے ہللا تعاٰلی نے سمندر  ۱۔٦۲

سرنگ کی طرح راستہ بنا دیا۔ حضرت یوشع علیہ السالم نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور 

راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن حضرت موسٰی علیہ السالم کو بتالنا بھول گئے۔ حٰتی کہ آرام 

کرکے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا، اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے، جب 

سٰی علیہ السالم کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے جوان دوسرے دن حضرت مو

ساتھی سے کہا الؤ بھئی ناشتہ، ناشتہ کرلیں۔ اس نے کہا، مچھلی تو، جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک 

لگا کر آرام کیا تھا، وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی اور وہاں عجب طریقے سے اس 

 کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا۔ شیطان نے مجھے بھال دیا۔ نے اپنا راستہ بنایا تھا، جس

 
ََثِرَِهَا قََصًصا      اه

ٓ ا عَٰله ِِلَ َما ُكنَّا نَْبَِ ڰ فَاْرتَدَّ    11قَاَل ذه

موٰسی نے کہا یہی تھا، جس کی تالش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان 

 ہوئے واپس لوٹے۔( ۱)ڈھونڈتے 
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جہاں مچھلی زندہ ہو کر غائب ہوئی ! موسٰی علیہ السالم نے کہا، ہللا کے بندے حضرت ۱۔٦٤

تھی، وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا، جس کی تالش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات 

دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس آگئے۔ قََصَصا کے معنی ہیں 

پیچھے چلنا۔ یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے  پیچھے لگنا، پیچھے

 چلتے رہے۔

 
َنَّ ِعلًْما     ُ ُه ِمْن لَّ َّْمنه ْن ِعْنِدََن َوعَل ًة ٰمِ تَيْنهُه َرْْحَ ْن ِعَباِدََنٓ اه  11فََوَجَدا َعْبًدا ٰمِ

( ۴)اص رحمت کو پایا، جسے ہم نے اپنے پاس کی خ( ۱)پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے 

 علم سکھا رکھا تھا۔( ۲)عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص

اس بندے سے مراد حضرت خضر ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں وضاحت ہے۔ خضر  ۱۔٦٢

کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں، یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان 

صحیح )لہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہ

 ( بخاری، تفسیر سورہ کہف

َرْحَمۃ سے مراد مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لئے ہیں جو ہللا نے اپنے اس  ۴۔٦٢

 خاص بندے پر فرمائے اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔

سٰی علیہ السالم بھی بہرہ ور تھے، اس سے علم نبوت کے عالوہ جس سے حضرت مو ۲۔٦٢

بعض خاص امور کا علم ہے جس ہللا تعاٰلی نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا، حضرت 

موسٰی علیہ السالم کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدالل کرتے ہوئے بعض صوفیا 

م سے نوازتا ہے، جو دعوٰی کرتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی بعض لوگوں کو، جو نبی نہیں ہوتے، علم الہا

بغیر استاد کے محض فیض کے سر چشمہ کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ باطنی علم، شریعت کے 

ظاہری علم سے، جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے، مختلف بلکہ بعض دفعہ اس 

کے مخالف اور معارض ہوتا ہے لیکن استدالل اس لئے صحیح نہیں کہ حضرت خضر کی بابت 

عاٰلی نے خود ان کے علم خاص دیئے جانے کی وضاحت کر دی ہے، جب کہ کسی اور تو ہللا ت

کے لئے ایسی وضاحت کہیں نہیں اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر شعبدہ باز اس قسم کا 

دعوٰی کر سکتا ہے، چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہی ہیں۔ اس لئے ایسے دعوؤں کی 

 کوئی حیثیت نہیں۔

 
ِْٰمَت ُرْشًدا    قَاَل  ا عُل َِٰمِن ِممَّ  َاْن تَُعل

ٓ َِّبُعَك عَٰله ٰه َهْل َات  11ََلٗ ُمْو

اس سے موسٰی نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں 

 جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔
 

ا    َتِطْيَع َمِعَي َصَْبً ََّك لَْن تَس ْ  11قَاَل ِان

 پ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔اس نے کہا آ

 
ا     طْ ِبٖه ُخَْبً  11َوَكْيَف تَْصَِبُ عَٰله َما لَْم َُتِ

 نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟( ۱)اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں 

 یعنی جس کا پورا علم نہ ہو ۱۔٦۲

 
ُ َصاِبًرا  ٓ ِاْن َشاَۗء اّلٰله َتِجُدِِنْ ََلٓ َاْعِِصْ َِلَ َاْمًرا     قَاَل س َ  11وَّ
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موٰسی نے جواب دیا کہ انشاء ہللا آپ مجھے صبر کرنے واال پائیں گے اور کسی بات میں میں 

 آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔

 
ٍء َحِٰته ُاْحِدَث َِلَ ِمنُْه ِذْكًرا   لِْنْ َعْن ََشْ ََّبْعَتِنْ فَََل تَْســـــ     11قَاَل فَِاِن ات

س نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی ا

 نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔

 
ِفْينَِة َخَرقَهَا    ۭ قَاَل َاَخَرْقََتَا ِلُتْغِرَق َاْهلَ جه فَانَْطلَقَا   ۪  ا ِاْمًرا   ِاَذا َرِكَبا ِِف السَّ ً  10هَا  ۚ لََقْد ِجْئَت َشْيـــــ 

پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، خضر نے اس کے تختے توڑ دیئے، 

موسٰی نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی 

 ۔(۱)بات کر دی ( خطرناک)

کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کی بنا پر حضرت موسٰی علیہ السالم  ۱۔۷۱

خضر نے کشتی کے تختے توڑ دیئے تھے، اس لئے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے 

 مطابق اسے نہایت ہولناک کام قرارا دیا۔ امرا کے معنی ہیں الداھیۃ العظیمۃ، بڑا ہیبت ناک کام۔

 
تَ  ََّك لَْن تَس ْ ا    قَاَل َالَْم َاقُْل ِان  11ِطْيَع َمِعَي َصَْبً

خضر نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ 

 کر سکے گا۔

 
ا     ً ِْ  11قَاَل ََل تَُؤاِخْذِِنْ ِبَما نَِسيُْت َوََل تُْرِهْقِنْ ِمْن َاْمرِْي ُع

ے اور مجھے اپنے کام میں تنگی نہ موٰسی نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیئ

 ۔(۱)ڈالیئے 

 یعنی میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، سختی کا نہیں۔ ۱۔۷۲

 
ِبغَْْيِ نَْفٍس ۭ لََقْد ِجئْ  ٓ ِاَذا لَِقيَا غُلهًما فََقتََِلٗ    قَاَل َاقَتَلَْت نَْفًسا َزِكيَّةًۢ ا نُّْكًرا  فَانَْطلَقَا    َ۪حِٰته ً  11َت َشـْيـــــ 

لڑکے کو پایا، خضر نے اسے مار ڈاال، موسٰی نے کہا ( ۱)پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک 

کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈاال؟ بیشک آپ نے تو بڑی 

 ۔(۴)ناپسندیدہ حرکت کی 

 غالم سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی۔  ۱۔۷٤

فظیعامنکرا ال یعرف فی الشرع،، ایسا بڑا برا کام جس کی شریعت میں گنجائش نہیں نکرا،  ۴۔۷٤

کشتی کے تختے )بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں انکر من االمر االول پہلے کام 

سے زیادہ برا کام۔ اس لئے کہ قتل، ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ ممکن نہیں۔ ( توڑنے

یڑ دینا، ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جبکہ کشتی کے تختے اکھ

حضرت موسٰی علیہ السالم کو جو علم شریعت حاصل تھا، اس کی رو سے حضرت خضر کا یہ 

کام بہرحال خالف شرع تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور اسے نہایت برا کام 

 قرار دیا۔
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  16پارہ  
 

ا  قَاَل َا لَمْ  َتِطْيَع َمِعَي َصَْبً ََّك لَْن تَس ْ َ ِان  11َاقُْل ِلَّ

وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر 

 سکتے۔

 
ْ عُْذًرا    ِّنٰ ُ ِحْبِنْ ۚ قَْد بَلَْغَت ِمْن لَّ ءٍۢ  بَْعَدَها فَََل تُصه  11قَاَل ِاْن َسَالُْتَك َعْن ََشْ

نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں ( علیہ السالم)موٰسی 

( ۱)عذر ( حد)سوال کروں تو بیشک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے 

 کو پہنچ چکے۔

یعنی اب اگر سوال کروں تو اپنے ساتھ رکھنے کے شرف سے مجھے محروم کر دیں،  ۱۔۷٦

 کوئی احتراز نہیں ہوگا، اس لئے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔مجھے 

 
ُفْوَُهَا فََوَجَدا ِفـْْيَا ِجَداًرا يُِّر جه  فَانَْطلَقَا      ۪ َُّضيِٰ َّْنَقضَّ فََاقَاَمٗه  ۭ قَاَل لَْو شِ ِاَذآ َاتََيآ َاْهَل قَْريَـِةَۨ اْسـَتْطَعَمآ َاْهلَهَا فََابَْوا َاْن ي ئَْت لَتََّخْذَت عَلَْيِه َاْجًرا   يُْد َاْن ي

11 

پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آکر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمانداری 

دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے ( ۱)سے صاف انکار کر دیا 

لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر  کہنے( علیہ السالم)کر دیا، موسٰی ( ۴)اسے ٹھیک اور درست 

 ۔(۲)اجرت لے لیتے 

یعنی یہ بخیلوں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، دراں  ۱۔۷۷

حالیکہ مسافروں کو کھانا کھالنا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت کی اخالقی تعلیمات کا اہم 

ان نوازی کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے اور حصہ رہا ہے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی مہم

جو ہللا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت وتکریم ' فرمایا 

 کرے۔ 

حضرت خضر نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور ہللا کے حکم سے معجزانہ طور پر سیدھی  ۴۔۷۷

 ۔ ہوگئی۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے واضح ہے

حضرت موسٰی علیہ السالم، جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی کبیدہ خاطر تھے،  ۲۔۷۷

حضرت خضر کے بال معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان بستی 

والوں نے ہماری مسافرت، ضرورت مندی اور شرف وفضل کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا تو 

 ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یہ لوگ کب اس الئق ہیں کہ

 
ا   َتِطْع عَّلَْيِه َصَْبً ئَُك ِبَتْاِويِْل َما لَْم تَس ْ ِٰ َذا ِفَراُق بَيِْنْ َوبَيِْنَك ۚ َسُانَب  11قَاَل ھه

اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت ( ۱)اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، 

 (۴)ہو سکا بھی بتا دونگا جس پر تجھ سے صبر نہ 

حضرت خضرنے کہا کہ موسٰی علیہ السالم، یہ تیسرا موقعہ ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا  ۱۔۷۲

 اور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔ 

لیکن جدائی سے قبل حضرت خضر نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر  ۴۔۷۲

یا تاکہ موسٰی علیہ السالم کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ کرنا ضروری خیال ک

لیں کہ علم نبوت اور ہے، جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض اہم امور کا علم اور ہے جو ہللا 
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کی حکمت ومشیت کے تحت، حضرت خضر کو دیا گیا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے 

رو سے جائز نہیں تھے اور اسی لئے حضرت موسٰی علیہ ایسے کام کیے جو علم شریعت کی 

السالم بجا طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔ انہی اہم امور کی انجام دہی کی وجہ سے 

بعض اہل علم کی رائے ہے کہ حضرت خضر انسانوں میں سے نہیں تھے اور اسی لئے وہ ان 

ونکہ یہ سارے مناصب تو انسانوں کے کی نبوت ورسالت یا دالئل کے بیچ میں نہیں پڑتے کی

ساتھ ہی خاص ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے، لیکن اگر ہللا تعاٰلی اپنے کسی نبی کو بعض 

اہم امور سے مطلع کر کے ان کے ذریعے سے کام کروا لے، تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات 

ں نے یہ کام ہللا کے حکم نہیں ہے۔ جب وہ صاحب وحی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ می

سے ہی کئے ہیں تو گو بظاہر وہ خالف شریعت ہی نظر آتے ہوں، لیکن جب ان کا تعلق ہی اہم 

امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی حیثیت غیر ضروری ہے۔ جیسے تکوینی 

ے، احکامات کے تھے کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہ

قوموں پر عذاب آتا ہے، ان میں سے بعض کام بعض دفعہ بہ اذن اٰلہی فرشتے ہی کرتے ہیں، تو 

جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خالف شریعت نظر نہیں آئے۔ اسی طرح حضرت خضر کے 

ذریعے سے و قوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چوں کہ اہم امور سے ہے اس لئے 

زو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے۔ البتہ اب وحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہو انہیں شریعت کی ترا

جانے کے بعد کسی شخص کا اس قسم کا دعوٰی ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہوگا جیسا کہ 

حضرت خضر سے منقول ہے کیونکہ حضرت خضر کا معاملہ تو آیت قرآنی سے ثابت ہے، اس 

ی اس قسم کا دعوٰی یا عمل کرے گا، اس کا انکار الزمی لئے مجال انکار نہیں۔ لیکن اب جو بھ

اور ضروری ہے کیونکہ اب وہ یقینی ذریعہ علم موجود نہیں ہے جس سے اس کے دعوے اور 

 عمل کی حقیقت واضح ہو سکے۔

 
ِكْْيَ يَْعَملُْوَن ِِف الَْبْحِر فََاَرْدتُّ َاْن َاِعْيَُبَا وَ  ِفْينَُة فَََكنَْت ِلَمسه ا السَّ ُخُذ ُكَّ َسِفْينٍَة غَْصًبا   َامَّ ْ ِِلٌ َّيَّ  11ََكَن َوَراَۗءُِهْ مَّ

کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ 

کشتی کو ( صحیح سالم)پھوڑ کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک 

 جبراً ضبط کر لیتا تھا۔

 
ُكْفًرا   وَ  ِشيْنَآ َاْن يُّْرِهَقهَُما ُطْغَياًَن وَّ َٰ ُه ُمْؤِمنَْْيِ فَ ُ فَََكَن َابَوه ا الُْغَله  ۚ 11َامَّ

اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور 

 کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے۔

 
ُّْبِدلَهُمَ  َاقَْرَب ُرْْحًا   فََاَرْدََنٓ َاْن ي وًة وَّ نُْه َزكه ا ٰمِ َُما َخْْيً  10ا َرّبُّ

اس لئے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی واال اور اس 

 سے زیادہ محبت اور پیار واال بچہ عنایت فرمائے

 
ا الِْجَداُر فَََكَن ِلُغلهَمْْيِ يَِتْيَمْْيِ ِِف الْمَ  َ َوَامَّ َُهَا َوي َّْبلَُغآ َاُشدَّ َُّك َاْن ي َّهَُما َوََكَن َابُْوَُهَا َصاِلًحا ۚ فََاَراَد َرب َتٗه َكَْنٌ ل َِٰك ۚ ِديْنَِة َوََكَن ََتْ ب ْن رَّ ًة ٰمِ َُهَا  ڰ َرْْحَ رَِجا َكَْنَ ْٰ َت س ْ

ِويُْل َما لَْم تَْسِطْع عَّلَْيهِ  ِِلَ ًَتْ ا    َوَما فََعلُْتٗه َعْن َاْمرِْي ۭ ذه  ۄ11َصَْبً

دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے 

دفن ہے، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی 

میں نے اپنی کی عمر میں آکر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں، 
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یہ تھی اصل حقیقت اور ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر ( ۱)رائے سے کوئی کام نہیں کیا 

 نہ ہو سکا۔

حضرت خضر کی نبوت کے قائلین کی یہ دوسری دلیل ہے جس سے وہ نبوت خضر کا  ۱۔۲۴

اثبات کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی غیر نبی کے پاس اس قسم کی وحی نہیں آتی کہ وہ اتنے 

اتنے اہم کام کسی اشارہ غیبی پر کر دے، نہ کسی غیر نبی کا ایسا اشارہ غیبی قابل عمل ہی ہے۔ 

نبوت خضر کی طرح حیات خضر بھی ایک حلقے میں مختلف ہے اور حیات خضر کے قائل 

بہت سے لوگوں کی مالقاتیں حضرت خضر سے ثابت کرتے ہیں اور پھر ان سے ان کے اب 

یش کرتے ہیں لیکن جس طرح حضرت خضر کی زندگی پر کوئی آیت تک زندہ ہونے پر دلیل پ

شرعی نہیں ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا نیند میں حضرت 

خضر سے ملنے کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں۔ جب ان کا حلیہ ہی معقول ذرائع سے بیان نہیں 

ور کیوں کر یقین کیا جا سکتا ہے، کہ جن کیا گیا ہے تو ان کی شناخت کس طرح ممکن ہے؟ ا

بزرگوں نے ملنے کے دعوے کئے ہیں، واقعی ان کی مالقات خضر، موسٰی علیہ السالم سے ہی 

 ہوئی ہے، خضر کے نام سے انہیں کسی نے دھوکہ اور فریب نے مبتال نہیں کیا۔

 
لُْونََك َعْن ِذي الَْقْرنَْْيِ ۭ قُْل َسَاتْلُْوا عَلَ  نُْه ِذْكًرا َويَْسَٔـــ   ۭ  11ْيُُكْ ٰمِ

آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا ( ۱)آپ سے ذوالقر نین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، 

 تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں

یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی  ۱۔۲۲

ذوالقرنین کے لفظی معنی دو سینگوں والے کے ہیں۔ یہ نام صلی ہللا علیہ وسلم سے کئے تھے، 

اس لئے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر دو سینگ تھے یا اس لئے کہ اس نے مشرق ومغرب 

دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کی قرن یعنی شعاع کا مشاہدہ کیا، بعض کہتے ہیں کہ 

الوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی دو لٹوں دو اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں، قرن ب

مینڈھیوں یا، دو زلفوں واال۔ قدیم مفسرین نے بالعموم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا 

تفصیل کے لئے مالحظہ ہو )ہے جس کی فتوحات کا دائرہ مشرق ومغرب تک پھیال ہوا تھا 

 ۔'ترجمان القرآن ' ' تفسیر 

 
ٍء َسبَبًا    ِاَنَّ َمكَّنَّا ََلٗ  تَيْنهُه ِمْن ُكِٰ ََشْ    11ِِف اَْلَْرِض َواه

سامان بھی عنایت کر دیے ( ۱)ہم نے اس زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہرچیز کے 

 تھے۔

ہم نے اسے ایسے ساز وسامان اور وسائل مہیا کیے، جن سے کام لے کر اس نے فتوحات  ۱۔۲٤

 میں مالیا اور ظالم حکمرانوں کو نیست ونابود کیا۔حاصل کیں، دشمنوں کا غرور خاک 

 
 11فََاتَْبَع َسبَبًا   

 ۔(۱)وہ ایک راہ کے پیچھے لگا 

دوسرے سبب کے معنی راستے کے کئے گئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہللا کے دیے ہوئے  ۱۔۲٢

لف قسم وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کئے، جس طرح ہللا کے پیدا کردہ لوہے سے مخت

 کے ہتھیار اور اسی طرح دیگر خام مواد سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔

 
َوَجَد ِعْنَدَها قَْوًما  ڛ  قُلْنَا يهَذا الَْقرْ جه  ئٍَة وَّ ْمِس َوَجَدَها تَْغُرُب ِِفْ عَْْيٍ َْحِ ََ َمْغرَِب الشَّ آ َاْن تَتَِّخذَ ِاَذا بَلَ َب َوِامَّ آ َاْن تَُعٰذِ نًا    نَْْيِ ِامَّ ْم ُحس ْ  11ِفْْيِ
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یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا 

یا تو انہیں ! کہ اے ذوالقرنین( ۴)اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا ہم نے فرمایا ( ۱)پایا 

 ۔(۲)ے تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کر

یعنی دکھایا محسوس کیا ( پایا)عین سے مراد چشمہ یا سمندر ہے حمثۃ، کیچڑ، دلدل، وجد ۱۔۲٦

مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین جب مغربی جہت میں ملک پر ملک فتح کرتا ہوا، اس مقام پر پہنچ گیا 

وتا تھا جہاں آخری آبادی تھی وہاں گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہ

اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندر سے دور 

سے، جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو، غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا 

محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا زمین میں ڈوب رہا ہے حاالنکہ وہ اپنے مقام آسمان پر 

 ہی ہوتا ہے۔

بذریعہ وحی، اسی سے بعض علماء نے نبوت پر ثبوت کیا ہے اور جو ان ( ہم نے کہا)قُْلنَا  ۴۔۲٦

کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے اس 

 سے کہا۔ 

یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختیار دے دیا کہ چاہے تو اسے قتل کرے اور قیدی  ۲۔۲٦

 لے یا فدیہ لے کر بطور احسان چھوڑ دے بنا

 
بُٗه عََذاًِب نُّْكًرا   ِٰٖه فَُيَعٰذِ بُٗه ُُثَّ يَُردُّ ِاٰله َرب ا َمْن َظََلَ فََسْوَف نَُعٰذِ  11قَاَل َامَّ

پھر وہ اپنے پروردگار کی ( ۱)اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے 

 سے سخت تر عذاب دے گاطرف لوٹایا جائے گا اور وہ ا

یعنی جو کفر وشرک پر جما رہے گا، اسے ہم سزا دیں گے یعنی پچھلی غلطیوں پر  ۱۔۲۷

 مواخذہ نہیں ہوگا۔

 
ا   ً ِْ ُ نَُقْوُل ََلٗ ِمْن َاْمِرََن ي ّنه ۚ َوس َ َمَن َوَُعَِل َصاِلًحا فََِلٗ َجَزاَۗءَۨ الُْحس ْ ا َمْن اه  ۭ 11َوَامَّ

ک اعمال کرے اس کے لئے توبدلے میں بھالئی ہے اور ہم اسے اپنے ہاں جو ایمان الئے اور نی

 کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے

 
 11ُُثَّ َاتْـَبـَع َسبَبًا   

 (۱)پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا 

 یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا۔ ۱۔۲٢

 
ْمِس َوَجَدَها تَـْطلُ جه  ََ َمْطِلَع الشَّ ا ِاَذا بَلَ ْن ُدْوِِنَا ِسَْتً َّهُْم ٰمِ َعْل ل َّْم ََنْ   11ُع عَٰله قَْوٍم ل

یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے 

 (۱)لئے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی 

اس کو مطلع الشمس کہا  یعنی ایسی جگہ پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی، ۱۔٢۰

گیا ہے۔ جہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جو مکانوں میں رہنے کے بجائے میدانوں اور صحراؤں 

میں بسیرا کیے ہوئے، لباس سے بھی آزاد تھی۔ یہ مطلب ہے کہ ان کے اور سورج کے درمیان 

 کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھی۔ سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہوتا۔

 
ِِلَ  ا    َۭكذه يِْه ُخَْبً  10 َوقَْد َاَحْطنَا ِبَما َلَ

 کر رکھا ہے۔( ۱)واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ 
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یعنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پہلے وہ انتہائی  ۱۔٢۱

تمام صالحیتوں، اسباب ووسائل اور  مغرب اور پھر انتہائی مشرق میں پہنچا اور ہمیں اس کی

 دیگر تمام باتوں کا پورا علم ہے۔

 
  11ُُثَّ َاتَْبَع َسبَبًا  

 ۔(۱)وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا 

 یعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف ہوگیا۔ ۴۔٢۴

 
َما قَْوًما   َلَّ يَََكُدوْ جه  ْيِن َوَجَد ِمْن ُدْوِِنِ دَّ ََ بَْْيَ السَّ  11َن يَْفَقهُْوَن قَْوًَل  ِاَذا بَلَ

کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی ( ۱)یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں 

 (۴)قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی 

اس سے مراد دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل تھے، ان کے درمیان کھائی تھی،  ۱۔٢۲

ھر آبادی میں آ جاتے اور اودھم مچاتے اور قتل وغارت گری کا جس سے یاجوج و ماجوج اد

 بازار گرم کرتے۔ 

 یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ ۴۔٢۲

 
 ٓ َعُل َِلَ َخْرًجاعَٰله ُجْوَج َوَمْاُجْوَج ُمْفِسُدْوَن ِِف اَْلَْرِض فَهَْل ََنْ ا  قَالُْوا يهَذا الَْقْرنَْْيِ ِانَّ ََّيْ َعَل بَْينَنَا َوبَيَِْنُْم َسدًّ  11َاْن َّتْ

ہیں تو ( ۴)فسادی، ( بڑے بھاری)یاجوج ماجوج اس ملک میں ( ۱! )انہوں نے کہا اے ذوالقر نین

آپ ہمارے اور ان کے درمیان ( اس شرط پر کہ)کیا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ کا انتظام کردیں؟ 

 ایک دیوار بنا دیں۔

ہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہوگا یا ہللا تعاٰلی نے ذو القرنین سے ی ۱۔٢٤

ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب ووسائل مہیا فرمائے تھے، انہی میں مختلف زبانوں کا علم 

 بھی ہو سکتا ہے اور یوں یہ خطاب براہ راست بھی ہو سکتا ہے۔ 

نسل انسانی میں سے ہیں  یاجوج و ماجوج یہ دو قومیں ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق ۴۔٢٤

اور ان کی تعداد، دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم زیادہ 

 (صحیح بخاری)بھرے گی 

 
ٍة َاْجَعْل بَيْنَُُكْ َوبَيَِْنُْم َرْدًما  ْ َخْْيٌ فََاِعْيُنْوِِنْ ِبُقــوَّ ْ ِفْيِه َرِٰبِ    11قَاَل َما َمكَّــٰنِ

واب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم اس نے ج

 طاقت سے میری مدد کرو۔( ۱)صرف قوت 

 قوت سے مراد یعنی تم مجھے تعمیراتی سامان اور رجال کار مہیا کرو۔ ۱۔٢٢

 
َدفَْْيِ قَاَل  ى بَْْيَ الصَّ تُْوِِنْ ُزبََر الَْحِديِْد ۭ َحِٰته ِاَذا َساوه ٓ ُافْرِْغ عَلَْيِه ِقْطًرا  اه تُْوِِنْ ْوا   ۭ َحِٰته ِاَذا َجَعَِلٗ ََنًرا    قَاَل اه ُٰ  ۭ 11انُْف

میں تم میں اور ان میں مضبوط پردہ بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں ال دو۔ یہاں تک کہ 

ؤ تاوقتیکہ تو حکم دیا کہ آگ تیز جال( ۱)جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی 

لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا۔ تو فرمایا میرے پاس الؤ اس پر پگھال ہوا تانبا ڈال دو 

(۴) 

یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خال تھا، اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی  ۱۔٢٦

 چادروں سے پر کر دیا۔ 
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چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھال  پگھال ہوا سیسہ، یا لوہا یا تانبا۔ یعنی لوہے کی ۴۔٢٦

ہوا لوہا، تانبا یا سیسہ ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر 

 کے یا توڑ کر یاجوج ماجوج کا ادھر دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہوگیا۔

 
َتطَ  َّْظهَُرْوُه َوَما اس ْ  11اُعْوا ََلٗ نَْقبًا فََما اْسَطاُعْوٓا َاْن ي

پس تو ان میں اس کے دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر 

 سکتے تھے

 
ْ َحقًّا  َۗء  ۚ َوََكَن َوْعُد َرِٰبِ ْ َجَعَِلٗ َدَكَّ ْ  ۚ فَِاَذا َجاَۗء َوعُْد َرِٰبِ ِٰبِ ْن رَّ ٌة ٰمِ َذا َرْْحَ  11ۭقَاَل ھه

ب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کہا یہ سب میرے ر

 بیشک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔( ۱)کر دے گا 

یعنی یہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سوراخ کر  ۱۔٢۲

ا، تو وہ کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گ

اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا، اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب 

یاجوج و ماجوج کا ظہور ہے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ مثاًل ایک حدیث میں نبی صلی ہللا علیہ 

صحیح )وسلم نے اس دیوار کے تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا 

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار ( ۴۴۰۲و مسلم، نمبر  ۲۲٤٦ر بخاری، نمب

کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لئے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب ہللا کی مشیت ان کے باہر 

نکلنے کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشا ہللا اسکو کھو دیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس 

و جائیں گے۔ زمین میں فساد پھیالئیں گے حٰتی کے لوگ قلعہ بند ہو سے نکلنے میں کامیاب ہ

جائیں گے، یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے، باآلخر ہللا تعاٰلی ان کی 

گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہالکت واقع ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں 

میں وضاحت ہے کہ یاجوج و ماجوج کا ظہور حضرت عیسٰی علیہ نواس بن سمعان کی روایت 

السالم کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ جس سے ان حضرات کی تردید ہو جاتی 

ہے، جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول ترک جن میں چنگیز بھی تھا یا 

یں، جن کا ظہور ہو چکا۔ یا مغربی قومیں ان کا روسی یا چینی قومیں یہی یاجوج و ماجوج ہ

مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں کیونکہ ان کے غلبے 

سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل وغارت گری اور زرو وفساد کا وہ عارضی غلبہ ہے 

وگی، تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہ

 سب آن واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔

 
ًعا  ُْم ََجْ ْوِر فَـَجـَمْعِنه نُِفَخ ِِف الصُّ َُّمْوُج ِِفْ بَْعٍض وَّ ٍذ ي

ِٕ
   11َوتََرْكنَا بَْعَضهُْم يَْوَمى

ھونک اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور صور پ

 دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کرکے ہم جمع کرلیں گے

 
ا    ِفرِْيَن َعْرَضَۨ ٍذ ِلْٰلكه

ِٕ
َ يَْوَمى َّنَّ َعَرْضنَا ََجَ    ٠١١وَّ

 کافروں کے سامنے ال کھڑا کر دیں گے۔( بھی)اس دن ہم جہنم 

 
ْيَن ََكنَْت َاْعُيُِنُْم ِِفْ ِغَطاٍۗء َعْن ِذْكرِْي َوََكنُْوا ََل يَس ْ  ِ ًعا   اَّلَّ    ٠١٠َتِطْيُعْوَن ََسْ

 سن بھی نہیں سکتے تھے۔( امر حق)جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور 
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 َ ٓ َاْعَتْدََن ََجََّنَّ ٓ َاْوِلَياَۗء  ۭ ِاَنَّ َّــتَِّخُذْوا ِعَباِدْي ِمْن ُدْوِِنْ ا َاْن ي ْيَن َكَفُرْوٓ ِ ِفرِيَْن نُُزًَل  َافََحِسَب اَّلَّ  ٠١١ِلْلكه

کیا کافر یہ خیال کئے بیٹھے ہیں؟ کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنالیں گے؟ 

 (۱)ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لئے جہنم کو تیار کر رکھا ہے ( سنو)

سے مراد مالئکہ، مسیح علیہ السالم ( میرے بندوں)حسب، بمعنی ظن ہے اور عبادی  ۱۔۱۰۴

ن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح شیاطین و اور دیگر صالحین ہیں، ج

جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اور استفہام زجر وتوبیخ کے لیے ہے۔ یعنی غیر ہللا کے 

یہ پجاری کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان 

ے؟ یہ ناممکن ہے، ہم نے تو ان کافروں کے لئے کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جائیں گ

جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے ان کو وہ بندے نہیں روک سکیں گے جن کی یہ 

 عبادت کرتے اور ان کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں۔

 
اًَل   ِْيَن َاُْعَ َِ ئُُُكْ ِِبَْلَْخ ِٰ  ۭ ٠١١قُْل َهْل نُنَب

ں تمہیں بتادوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں می( تم کہو تو)کہہ دیجئے کہ اگر 

 کون ہیں؟

 
ُنْوَن ُصْنًعا  ُْم ُُيْس ِ ُبْوَن َاِنَّ نَْيا َوُِهْ َُيْس َ وِة الُّ ْيَن َضلَّ َسْعُْيُْم ِِف الَْحيه ِ  ٠١1َاَّلَّ

ں رہے وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بےکار ہو گیئں اور وہ اسی گمان می

 ۔(۱)کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں 

یعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو ہللا کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، لیکن بزم خویش سمجھتے یہ  ۱۔۱۰٤

ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہیں بعض کہتے ہیں، یہود وانصار 

بعض کہتے ہیں کہ مشرکین ہیں۔ صحیح ہیں، بعض کہتے ہیں مخالفین اور دیگر اہل بدعت ہیں، 

بات یہ ہے کہ آیت عام ہے جس میں ہر وہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات 

 ہوں گی۔ آگے ایسے ہی لوگوں کی بابت مزید سزا دینے کے وعدے بیان کیے جا رہے ہیں۔

 
هٖ 
ِٕ
ْم َوِلَقاۗى ِ يهِت َرّٰبِ ْيَن َكَفُرْوا ِِبه ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ َمِة َوْزًَن  ُاوله الُهُْم فَََل نُِقْْيُ لَهُْم يَْوَم الِْقيه  ٠١١فََحِبَطْت َاُْعَ

اس ( ۱)یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی مالقات سے کفر کیا 

 ۔(۴)لئے ان کے اعمال غارت ہوگئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے 

آیات سے مراد توحید کے وہ دالئل ہیں جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ رب کی  ۱۔۱۰٢

آیات شرعی ہیں اور جو اس نے اپنی کتابوں میں نازل کیں اور پیغمبروں نے تبلیغ وتوضیع کی۔ 

 اور رب کی مالقات سے کفر کا مطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے سے انکار ہے۔ 

ان کی کوئی قدر وقیمت نہیں ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لئے  یعنی ہمارے ہاں ۴۔۱۰٢

میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گے کہ جس میں ان کے اعمال تولے جائیں، اس لئے کہ اعمال تو 

خدا کو ایک ماننے والوں کے تولے جائیں گے جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں 

اعمال نیکیوں سے بالکل خالی ہوں گے جس طرح حدیث میں  دونوں ہونگی، جب کہ ان کے نامہ

قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، ہللا کے ہاں اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا ' آتا ہے کہ 

صحیح )مچھر کے پر کا ہوتا ہے، پھر آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے اسی آیت کی تالوت فرمائی۔ 

 (بخاری۔ سورہ کہف

 
 ۗ ِِلَ َجَزا يهِّتْ َوُرُسِٰلْ ُهُزًوا  ذه َُذْوٓا اه ُ ِبَما َكَفُرْوا َواَّتَّ  ٠١١ُؤُِهْ ََجََّنَّ
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حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں 

 کا مذاق اڑا یا۔

 
ٰه  ِت ََكنَْت لَهُْم َجن ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ    ٠١١ُت الِْفْرَدْوِس نُُزًَل ِانَّ اَّلَّ

کے باغات ( ۱)جو لوگ ایمان الئے اور انہوں نے کام بھی اچھے کئے یقیناً ان کے لئے فردوس 

 کی مہمانی ہے

جنت الفردوس، جنت کا سب سے اعلٰی درجہ ہے، اسی لئے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے  ۱۔۱۰۷

لفردوس کا سوال کرو، اس لئے کہ وہ جنت جب بھی تم ہللا سے جنت کا سوال کرو تو ا' فرمایا 

 (البخاری کتاب التوحید)' کا اعلٰی حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں 

 
ْيَن ِفْْيَا ََل يَْبُغْوَن َعِْنَا ِحَوًَل  ِِلِ  ٠١١خه

 (۱)جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا 

یعنی اہل جنت، جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی نہ اکتائیں گے کہ وہ اس کے عالوہ  ۱۔ ۱۰۲

 کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کریں۔

 
ْ َولَْو ِجْئنَ  ُت َرِٰبِ مه ْ لَنَِفَد الَْبْحُر قَْبَل َاْن تَْنَفَد َُكِ ِت َرِٰبِ مه َُِٰكِ َّْو ََكَن الَْبْحُر ِمَداًدا ل  ٠١١ َمَدًدا  ا ِبِمثِِْلٖ قُْل ل

لکھنے کے لئے سمندر سیاہی بن جائے ( ۱)کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے 

تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا 

 اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔

یط، اس کی حکمتیں اور وہ دالئل وبرائین ہیں جو َکلَِماَت سے مراد، ہللا تعاٰلی کا علم مح ۱۔۱۰٢

اس کی واحدنیت پر دال ہیں۔ انسانی عقلیں ان سب کا احا طہ نہیں کر سکتیں اور دنیا بھر کے 

درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہوں، وہ سب سیاہی 

ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات اور اس میں بدل جائیں، قلم گھس جائیں گے اور سیاہی 

 کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکیں گی۔

 
اِحٌد  ۚ فََمْن ََكَن يَْرُجْوا لِ  ٌ وَّ ََّمآ ِالهـــهُُُكْ ِاَله ٓ ِاَلَّ َان ثْلُُُكْ يُْوْحه ََّمآ َاََن بََّشٌ ِمٰ ََل قُْل ِان ِٰٖه فَلَْيْعَمْل َُعًََل َصاِلًحا وَّ ِٰٖهٓ َاَحًدا  َقاَۗء َرب    ٠٠١ يُّْشِْك ِبِعَباَدِة َرب

میری جانب وحی کی جاتی ہے ( ہاں( )۱)آپ کہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں 

تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی ( ۴)کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، 

میں کسی کو ( ۲)ر کی عبادت آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگا

 شریک نہ کرے۔

 اس لئے میں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔  ۱۔۱۱۰

البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ اسی وحی کی بدولت میں نے  ۴۔۱۱۰

جن پر اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق ہللا کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں 

مرور ایام کی دبیز تہیں پڑی ہوئی تھیں یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہوگئی تھی۔ عالوہ ازیں 

 اس وحی میں سب سے اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ 

عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، یعنی جو اپنے رب کی مالقات کا یقین رکھتا  ۲۔۱۱۰

ہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے اور دوسرا ہللا کی عبادت میں کسی کو ہے، اسے چا

شریک نہ ٹھہرائے، اس لئے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی ضبط اعمال کا سبب ہیں۔ ہللا تعاٰلی 

 ان دونوں سے ہر مسلمان کو مفوظ رکھے۔ 
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اس کے مصاحبین  ہجرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور*

اور امرا کے سامنے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی ہللا نے 

پڑھ کر سنایا تو ان سب کی ڈاڑھیاں آنسوؤں سے تر ہوگئیں اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور 

 فتح)حضرت عیسٰی علیہ السالم جو لے کر آئے ہیں، یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں 

 ۔(القدیر

 

 

 سورة مریم
(٢۲۔ تعداد آیات  ۱٢سورة مریم ۔ سورہ نمبر )  

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے۔

 
ع ُّۗۗ     ڗǺكۗههيه

 کہیعص

 
َِٰك َعْبَدٗه َزَكِرَّيَّ    ڻĄِذْكُر َرْْحَِت َرب

 پر کی تھی۔( ۱)یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا 

حضرت زکر یا علیہ السالم، انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ بڑھئی تھے اور یہی پیشہ  ۱۔۴

 (صحیح مسلم)ان کا ذریعہ آمدنی تھا 

 
َّٗه ِنَداًۗء َخِفيًّا   ى َرب  Ǽِاْذ ََنده

 (۱)نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی  جبکہ اس

خفیہ دعا اس لئے کی کہ ایک تو یہ ہللا کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں تضرع وانابت  ۱۔۲

اور خشوع وخضوع زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ انہیں بیوقوف نہ قرار دیں کہ یہ بڈھا اب 

 ی امکانات ختم ہو چکے ہیں۔بڑھاپے میں اوالد مانگ رہا ہے جب کہ اوالد کے تمام ظاہر

 
َك َرٰبِ َشِقيًّا  

ِٕ
لَْم اَُكْنْۢ ِبُدعَاۗى ْاُس َشيْبًا وَّ َتَعَل الرَّ ْ َواش ْ ْ َوَهَن الَْعْظُم ِمٰنِ  Ćقَاَل َرٰبِ ِاِّنٰ

میری ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک ! کہ اے میرے پروردگار

 (۴)ی تجھ سے دعا کرکے محروم نہیں رہا لیکن میں کبھی بھ( ۱)اٹھا ہے 

یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے  ۱۔٤

 کا اظہار ہے۔ ( بڑھاپے)بھڑک اٹھا ہے مراد ضعف وکبر 

 اور اسی لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود تجھ سے اوالد مانگ رہا ہوں۔ ۴۔٤

 
ْ ِخْفُت الْ  نَْك َوِليًّا َوِاِّنٰ ُ َراِۗءْي َوََكنَِت اْمَرَاِِتْ عَاِقًرا فَهَْب ِلْ ِمْن لَّ   Ĉَمَواِلَ ِمْن وَّ

میری بیوی بھی بانجھ ہے پس تو ( ۱)مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے 

 وارث عطا فرما۔( ۴)مجھے اپنے پاس سے 
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وارث میری مسند وعظ وارشاد نہیں سنبھالے گا  اس ڈر سے مراد یہ ہے کہ اگر میرا کوئی ۱۔٢

تو میرے قرابت داروں میں اور تو کوئی اس مسند کا اہل نہیں ہے۔ میرے قرابت دار بھی تیرے 

 راستے سے گریز وانحراف نہ اختیار کرلیں۔ 

کا مطلب یہی ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن تو ' اپنے پاس سے '  ۴۔٢

 ضل خاص سے مجھے اوالد سے نواز دے۔اپنے ف

 
ِل يَْعُقْوَب ڰ َواْجَعِْلُ َرٰبِ َرِضيًّا   Čيَّرِثُِنْ َويَرُِث ِمْن اه

تو ! کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب( علیہ السالم)جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب 

 اسے مقبول بندہ بنالے۔

 
 َِۨ َك ِبُغَله ُ ٓ ِاَنَّ نُبَّٰشِ َزَكِرَّيَّ يًّا   يه ٗ ِمْن قَْبُل ََسِ َعْل َلَّ ــٰيه   لَْم ََنْ ٗه َُيْ  Ċاَْسُ

ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحٰیی ہے، ہم نے اس سے ! اے زکریا

 ۔(۱)پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا 

 رما دیاہللا تعاٰلی نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ اس کا نام بھی تجویز ف ۱۔۷

 
قَْد بَلَْغُت ِمَن اْلِكََبِ ِعِتيًّا   ََكنَِت اْمَرَاِِتْ عَاِقًرا وَّ ٌ وَّ  Ďقَاَل َرٰبِ َاّٰنه يَُكْوُن ِلْ غَُله

میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، جب کہ میری بیوی ! کہنے لگے میرے رب( علیہ السالم)زکریا 

 ۔(۱)ہوں  بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا

َعاقِر اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اوالد جننے کی صالحیت سے  ۱۔۲

محروم ہو چکی ہو اور اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع سے ہی بانجھ ہو۔ یہاں یہ دوسرے معنی 

میں ہی ہے۔ جو لکڑی سوکھ جائے، اسے ِعتِیًٰا کہتے ہیں۔ مراد بڑھاپے کا آخری درجہ ہے۔ جس 

میں ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میری بیوی تو جوانی سے ہی بانجھ ہے اور میں 

بڑھاپے کے آخری درجے پر پہنچ چکا ہوں، اب اوالد کیسے ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 

والدہ )حضرت زکریا علیہ السالم کی اہلیہ کا نام اشاع بنت فاقود بن میل ہے یہ حضرت حنہ 

لیکن زیادہ قول صحیح یہ لگتا ہے کہ اشاع بھی حضرت عمران کی دختر ہیں کی بہن ہیں۔ ( مریم

جو حضرت مریم کے والد تھے۔ یوں حضرت ٰیحٰیی علیہ السالم اور حضرت عیسٰی علیہ السالم 

 (فتح القدیر)آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے 

 
ُّكَ  ِِلَ  ۚ قَاَل َرب ا   قَاَل َكذه ً قَْد َخلَْقُتَك ِمْن قَْبُل َولَْم تَُك َشـْيــــــ  ٌ وَّ  Ḍُهَو عََٰلَّ َهْٰيِ

ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے 

 (۱)اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں 

ب دور کرنے کے لئے کہا کہ ہللا تعاٰلی نے تجھے بیٹا فرشتوں نے حضرت زکریا کا تعج ۱۔٢

دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے مطابق یقیناً تجھے بیٹا ملے گا، اور یہ ہللا کے لئے قطعاً 

مشکل کام نہیں ہے کیونکہ جب وہ تجھے نیست سے ہست کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب 

 سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔

 
َم النَّاَس ثَلهَث لََياٍل َسِوَّيًّ   قَاَل َرٰبِ  يَُتَك َاَلَّ تَُُكِٰ يًَة  ۭ قَاَل اه ٓ اه ْ  ٠1اْجَعْل ِلٰ

کہنے لگے میرے پروردگار میرے لئے کوئی عالمت مقرر فرما دے ارشاد ہوا کہ تیرے لئے 

عالمت یہ ہے کہ باوجود بھال چنگا ہونے کے تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ 

(۱) 
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راتوں سے مراد، دن اور رات ہیں اور َسِویاًٰ کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، تندرست،  ۱۔۱۰

یعنی ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے۔ لیکن اس کے باوجود تیری 

 زبان سے گفتگو نہ ہو سکے تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کے دن قریب آ گئے ہیں۔

 
َرَج عَٰله قَْومِ  َٰ َعِشـيًّا  فَ ُحْوا بُْكَرًة وَّ بِٰ ْم َاْن س َ ٓ ِالَْْيِ  00ٖه ِمَن الِْمْحَراِب فََاْوْحه

سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آکر انہیں اشارہ کرتے ( ۱)اپنے حجرے ( علیہ السالم)اب زکریا 

 ۔(۴)ہیں کہ تم صبح وشام ہللا تعاٰلی کی تسبیح بیان کرو 

س میں وہ ہللا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ َحْرب سے ہے ِمْحَراب سے مراد حجرہ ہے ج ۱۔۱۱

جس کے معنی لڑائی کے ہیں۔ گویا عبادت گاہ میں ہللا کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا وہ شیطان 

 سے لڑ رہا ہے۔

صبح وشام ہللا کی تسبیح سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ دو  ۴۔۱۱

 د اور پاکی کا خصوصی اہتمام کرو۔وقتوں میں ہللا کی تسبیح وتمحی

 
تَيْنهُه الُْحُْكَ َصِبيًّا   ٍة  ۭ َواه َب ِبُقوَّ    01يهــَيْحـٰيه ُخِذ اْلِكته

کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی ( ۱)میری کتاب ! اے یحٰیی

 (۴)عطا فرما دی 

علیہ السالم عطا فرمایا اور جب وہ کچھ  یعنی ہللا نے حضرت زکریا علیہ السالم کو ٰیحٰیی ۱۔۱۴

بڑا ہوا، گو ابھی بچہ ہی تھا، اس ہللا نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس پر عمل 

کرنے کا حکم دیا۔ کتاب سے مراد تورات ہے یا ان پر مخصوص نازل کردہ کوئی کتاب ہے جس 

 کا ہمیں علم نہیں۔ 

اب میں درج احکام دین کی سمجھ، علم وعمل کی ُحْکم سے مراد دانائی، عقل، شعور، کت ۴۔۱۴

جامعیت یا نبوت سے مراد ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ 

 حکم میں یہ ساری ہی چیزیں داخل ہوں۔

 
وًة ۭ  َوََكَن تَِقيًّا   َنَّ َوَزكه ُ ْن لَّ َحنَاًَن ِمٰ    01وَّ

 وہ پرہیزگار شخص تھا۔( ۱)زگی بھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکی

َحنَانًا، شفقت، مہربانی، یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقربا پر شفقت ومہربانی کرنے کا  ۱۔۱۲

 جذبہ اور اسے نفس کی آالئشوں اور گناہوں سے پاکیزگی وطہارت بھی عطا کی۔

 
يِْه َولَْم يَُكْن َجبَّاًرا َعِصيًّا   ځ اِبَواِلَ  ٠1وَّ

 (۱)نے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے واال تھا وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا اور اپ

یعنی اپنے ماں باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے واال نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے  ۱۔۱٤

کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لئے شفقت ومحبت کا اور ان کی اطاعت وخدمت اور حسن 

ی پیدا فرما دے تو یہ اس کا خاص فضل وکرم ہے اور اس کے برعکس سلوک کا جذبہ ہللا تعالٰ 

 جذبہ یا رویہ، یہ ہللا تعاٰلی کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔

 
ٌ عَلَْيِه يَْوَم ُوِلَ َويَْوَم يَُمْوُت َويَْوَم يُـْبَعُث َحيًّا     01َوَسَله

ر جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا اس پر سالم ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے او

 ۔(۱)جائے 
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۔ جب انسان رحم مادر سے باہر ۱تین مواقع انسان کے لئے سخت ودہشت ناک ہو تے ہیں،  ۱۔۱٢

۔ اور جب اسے قبر سے زندہ کر ۲۔ جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے،۴آتا ہے، 

وں میں گھرا ہوا پائے گا۔ ہللا تعاٰلی نے کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے کو میدان محشر کی ہولناکی

فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں اس کیلئے ہماری طرف سے سالمتی اور امان ہے۔ بعض اہل 

کا جواز ثابت کرتے ہیں لیکن کوئی ان سے "بدعت اس آیت سے یوم والدت پر عید میالد 

ری ہوئی کیونکہ جس طرح بھی منانی ضرو"پوچھے تو پھر یوم وفات پر عید وفات یا عید ممات 

سے عید "سالم "یوم والدت کے لیے سالم ہے یوم وفات کے لیے بھی سالم ہے اگر محض لفظ 

کا بھی اثبات ہوتا ہے لیکن کہاں "عید وفات "کا اثبات ممکن ہے تو پر اسی لفظ سے "میالد 

 علیہ وفات کی عید تو کجا سرے سے وفات وممات ہی کا انکار ہے یعنی وفات نبوی صلی ہللا

وسلم کا انکار کر کے نص قرآنی کا تو انکار کرتے ہی ہیں خود اپنے استدالل کی رو سے بھی 

آیت کے ایک جز کو تو مانتے ہیں اور اسی آیت کے دوسرے جز سے ان ہی کے استدالل کی 

۔ 4( ُرْوَن بِبَْعٍض اَفَتُْؤِمنُْوَن بِبَْعِض اْلِكٰتِب َوتَْكفُ ۘ  )روشنی میں جو ثابت ہوتا ہے اس کا انکار ہے۔ 

 کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟( 45:البقرة

 
ِقيًّا  َ  ِۘاِذ انْتََبَذْت ِمْن َاْهِلهَا َمََكًَن َْشْ ََ ِب َمْر    01َواْذُكْر ِِف اْلِكته

لیحدہ ہو کر اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر۔ جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے ع

 مشرقی جانب آئیں

 
ا َسِوَّيًّ   ْم ِحَجاًِب        ڨ فََاْرَسلْنَآ ِالَْْيَا ُرْوَحنَا فَتََمثََّل لَهَا بََّشً ََذْت ِمْن ُدْوِِنِ  01فَاَّتَّ

جبرائیل علیہ )پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح ( ۱)اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا 

 ۔(۴)اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا کو بھیجا پس وہ ( السالم

ہللا کی عبادت کی غرض سے تھا تاکہ انہیں کوئی نہ ( پردہ)یہ علیحدگی اور حجاب  ۱۔۱۷

دیکھے اور یکسوئی حاصل رہے یا طہارت حیض کے لئے۔ اور مشرقی مکان سے مراد بیت 

 المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ 

ہ السالم ہیں، جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت ُرْوح سے مراد حضرت جبرائیل علی ۴۔۱۷

مریم کی طرف بھیجا گیا، حضرت مریم نے جب دیکھا کہ ایک شخص بےدھڑک اندر آ گیا ہے 

تو ڈر گئیں کہ یہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السالم نے کہا میں وہ نہیں ہوں 

ور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ ہللا جو تو گمان کر رہی ہے بلکہ تیرے رب کا قاصد ہوں ا

تعاٰلی تجھے لڑکا عطا فرمائے گا، بعض قرائتوں میں لِیَھََب صیغہ غائب ہے۔ متکلم کا صیغہ 

اس لئے بوال کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جبرائیل ( جو موجودہ قراءت میں ہے)

 ان کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ علیہ السالم نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس سے باذن ہللا

اس لئے ہبہ کا تناسب اپنی طرف منسوب کر لیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہللا تعاٰلی ہی کا قول ہو 

اَ ْرَسلَنِْی، یَقُوُل لََک اَْرَسٰلُت )اور یہاں حکایتًا نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار سے تقدیر کالم یوں ہوگی۔ 

یعنی ہللا نے مجھے تیرے لئے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں نے '( َرُسْولِْی اِلَْیِک األھََب لَکِ 

تیری طرف اپنا قاصد یہ بتالنے کے لئے بھیجا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا 

 اس طرح حذف اور تقدیر کالم قرآن میں کئی جگہ ہے۔'

 
ِن ِمنَْك ِاْن ُكْنَت تَ  ْْحه ٓ َاُعْوُذ ِِبلرَّ ْ  01ِقيًّا   قَالَْت ِاِّنٰ

 یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحٰمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی ہللا سے ڈرنے واال ہے۔
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ِِٰك ڰ َِلََهَب َِلِ غُلهًما َزِكيًّا     ََّمآ َاََن َرُسْوُل َرب  01قَاَل ِان

 ے آیا ہوں۔اس نے جواب دیا کہ میں تو ہللا کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دین

 
لَْم َاُك بَِغيًّا   ِنْ بََّشٌ وَّ لَْم يَْمَسس ْ ٌ وَّ  11قَالَْت َاّٰنه يَُكْوُن ِلْ غَُله

کہنے لگیں بھال میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہ لگا اور 

 نہ میں بدکار ہوں۔

 
 ٌ ُِّك ُهَو عََٰلَّ َهْٰيِ ِِلِ ۚ قَاَل َرب ْقِضيًّا  قَاَل َكذه نَّا  ۚ َوََكَن َاْمًرا مَّ ًة ٰمِ يًَة ِلٰلنَّاِس َوَرْْحَ ٓ اه  1٠ ۚ َوِلنَْجَعَِلٗ

لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ( ۱)اس نے کہا بات تو یہی ہے، 

و یہ ت( ۲)اور اپنی خاص رحمت ( ۴)ہے ہم تو اسے لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دیں گے 

 ۔(٤)ایک طے شدہ بات ہے 

یعنی یہ بات تو صحیح ہے کہ تجھے مرد سے مقاربت کا کوئی موقع نہیں مال ہے، جائز  ۱۔۴۱

 طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے۔ جب کہ حمل کے لئے عادتًا یہ ضروری ہے۔ 

رت یعنی میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، میرے لئے یہ بالکل آسان ہے اور ہم اسے اپنی قد ۴۔۴۱

تخلیق کے لئے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت 

کے بغیر، اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا اور اب عیسٰی علیہ السالم کو پیدا کر 

کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف 

 ورت کے بطن سے، بغیر مرد کے پیدا کر دینا۔ ہم تخلیق کی چاروں صورتوں پر قادر ہیں۔ ع

اس سے مراد نبوت ہے جو ہللا کی رحمت خاص ہے اور ان کے لئے بھی جو اس نبوت  ۲۔۴۱

 پر ایمان الئیں گے۔ 

۔ یہ اسی کالم کا ضمیمہ ہے جو جبرائیل علیہ السالم نے ہللا کی طرف سے نقل کیا ہے ٤۔۴۱

 یعنی یہ اعجازی تخلیق۔ تو ہللا کے علم اور اس کی قدرت ومشیت میں مقدر ہے۔

 
 11فَـَحَملَْتُه فَانْتََبَذْت ِبٖه َمََكًَن قَِصيًّا 

 پس وہ حمل سے ہوگئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔

 
يًّا    فََاَجاَۗءَها الَْمَخاُض ِاٰله ِجْذٌِ النَّْخََلِ  ۚ  نْس ِ ًيا مَّ َذا َوُكْنُت نَس ْ  11قَالَْت يهلَْيتَِنْ ِمتُّ قَْبَل ھه

میں اس سے پہلے ہی مر ! پھر درد زہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش

 ۔(۱)گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی 

سئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ میں بچے کے م ۱۔۴۲

کر سکوں گی، جب کہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ 

تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں شہرت ایک عابدہ وزاہدہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد 

 لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی۔

 
َِتَآ َاَلَّ  ِٕىَا ِمْن ََتْ َّيًّ فَنَاده َتِك َْسِ ُِّك ََتْ َزِِنْ قَْد َجَعَل َرب  11 ََتْ

اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے 

 ایک چشمہ جاری کر دیا ہے

 
ِقطْ عَلَْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا   ْذٌِ النَّْخََلِ تُسه  ۡ 11َوُهٰزِْيٓ ِالَْيِك ِِبِ
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ے تنے کو اپنی طرف ہال، یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی کھجوریں گرا دے اور اس کھجور ک

 ۔(۱)گا 

َسِربٰاَ چھوٹی نہر یا پانی کا چشمہ۔ یعنی بطور کرامت اور خالف قانون قدرت، ہللا تعاٰلی  ۱۔۴٢

نے حضرت مریم کے پاؤں تلے پینے کے لئے پانی کا اور کھانے کے لئے ایک سوکھے ہوئے 

ے تازہ کھجوروں کا انتطام کر دیا۔ آواز دینے والے حضرت جبرائیل علیہ درخت میں پکی ہوئ

السالم تھے، جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی اور کہا جاتا ہے کہ َسِرٰی بمعنی سردار 

ہے اور اس سے مراد عیسٰی علیہ السالم ہیں اور انہی نے حضرت مریم کو نیچے سے آواز دی 

 تھی۔

 
ِِبْ  ْي َواْْشَ ِن َصْوًما فَلَْن اُ  فَُُكِ ْْحه ْ نََذْرُت ِللرَّ ٓ ِاِّنٰ ا تََرِينَّ ِمَن الْبََّشِ َاَحًدا    فَُقْوِلْ َم الَْيْوَم ِانِْسـيًّا َوقَٰرِْي َعْينًا  ۚ  فَِامَّ  ۚ 11َُكِٰ

اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ ( ۱)اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ 

یں نے ہللا رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے۔ میں آج کسی شخص سے بات نہ دینا کہ م( ۴)

 کروں گی۔

 یعنی کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔  ۱۔۴٦

یہ کہنا بھی اشارے سے تھا، زبان سے نہیں، عالوہ ازیں ان کے ہاں روزے کا مطلب ہی  ۴۔۴٦

 ز ہے۔کھانے اور بولنے سے پرہی

 
ا فَِرَّيًّ  ً ُ لََقْد ِجْئِت َشـْيــــــ  ََ ِمُِلٗ  ۭ قَالُْوا يهَمْر  11فََاتَْت ِبٖه قَْوَمهَا ََتْ

کو لئے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے مریم ( علیہ السالم)اب حضرت عیسٰی 

 تو نے بڑی بری حرکت کی

 
ُرْوَن َما ََكَن َابُْوِك اْمَراَ  ْخَت هه ُ ٓ ِك بَِغيًّا  َّيه َما ََكنَْت ُامُّ  ڻ11َسْوٍء وَّ

 نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی( ۱! )اے ہارون کی بہن

ہارون سے مراد ممکن ہے ان کا کوئی عینی یا عالتی بھائی ہو، یہ بھی ممکن ہے ہارون  ۱۔ ۴۲

اور عربوں کی طرح ان کی نسبت  ہی ہوں( برادر موسٰی علیہ السالم)سے مراد ہارون رسول 

اخوت ہارون کی طرف کر دی، جیسے کہا جاتا ہے، تقوٰی وپاکیزگی اور عبادت میں حضرت 

ہارون علیہ السالم کی طرح انہیں سمجھتے ہوئے، انہیں کی مثل اور مشابہت میں اخت ہارون 

 (ابن کثیر)کہا ہو، اس کی مثالیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں 

 
ُم َمْن ََكَن ِِف الَْمهِْد َصِبيًّا فََاَشا  11َرْت ِالَْيِه ۭ قَالُْوا َكْيَف نَُُكِٰ

مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھال ہم گود کے بچے سے باتیں 

 کیسے کریں؟

 
َب َوَجَعلَِنْ نَِبيًّا  تهىِنَ اْلِكته ِ    اه ْ َعْبُد اّلٰله    11قَاَل ِاِّنٰ

بول اٹھا کہ میں ہللا تعاٰلی کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا بچہ 

 ہے( ۱)پیغمبر بنایا 

یعنی قضا وقدر ہی میں ہللا نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مجھے کتاب اور نبوت سے  ۱۔۲۰

 نوازے گا

 
ًَك َايَْن َما ُكْنُت  ۠  َ َجَعلَِنْ ُمَبه ىِنْ ِِبلصَّ وَّ وِة َما ُدْمُت َحيًّا َوَاْوصه كه  ډ10لهوِة َوالزَّ
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جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوة ( ۱)اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے 

 کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں

ہللا کے دین میں ثابت قدم، یا ہرچیز میں زیادتی، برتری اور کامیابی میرا مقدر ہے یا  ۱۔۲۱

فتح )لئے نافع، نیکی کے کام کرنے کا حکم دینے واال اور برائی سے روکنے واال۔ لوگوں کے 

 (القدیر

 
َعلِْنْ َجبَّاًرا َشِقيًّا  ِِتْ  ۡ َولَْم ََيْ  11َوځ ا ِبَواِلَ

اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں ( ۱)اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے 

 ۔(۴)کیا 

ے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت عیسٰی علیہ صرف والدہ ک ۱۔۲۴

السالم کی والدت بغیر باپ کے ایک اعجازی شان کی حامل ہے، ورنہ حضرت عیسٰی علیہ 

( ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے واال)لسالم بھی، حضرت یحٰیی علیہ السالم کی طرح 

 کرنے واال ہوں۔ کہتے، یہ نہ کہتے کہ میں ماں کے ساتھ حسن سلوک 

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہوتا، اس کی  ۴۔۲۴

فطرت میں سرکشی اور قسمت میں بد بختی لکھی ہے، حضرت عیسٰی علیہ السالم نے ساری 

گفتگو ماضی کے صیغوں میں کی ہے حاالں کہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا، کیونکہ 

ابھی تو وہ شیر خوار بچے ہی تھے۔ یہ اس لئے کہ یہ ہللا کی تقدیر کے اٹل فیصلے تھے کہ گو 

ابھی یہ معرض ظہور میں نہیں آئے تھے لیکن ان کا وقوع اس طرح یقینی تھا جس طرح کے 

 گزرے ہوئے واقعات شک وشبہ سے باال ہوتے ہیں۔

 
تُّ َويَْوَم َامُ  ُ عََٰلَّ يَْوَم ُوِلْ َله  11ْوُت َويَْوَم ُابَْعُث َحيًّا َوالسَّ

اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا 

 کیا جاؤں گا، سالم ہی سالم ہے۔

 
ْوَن   ْي ِفْيِه يَْمََتُ ِ َ   ۚ قَْوَل الَْحــٰقِ اَّلَّ ََ ََ اْبُن َمْر ِِلَ ِعيْ  11ذه

کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک ( علیہ السالم)بن مریم  یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ 

 (۱)شبہ میں مبتال ہیں 

یعنی یہ ہیں وہ صفات، جن سے حضرت عیسٰی علیہ السالم صفت کئے گئے تھے نہ کہ  ۱۔۲٤

ان صفات کے حامل، جو نصارٰی نے حد سے گزر کر ان کے بارے میں باور کرائیں اور نہ 

ی کی اور نقص نکالنے سے کام لیتے ہوئے ان کی بابت کہا۔ اور یہی ایسے، جو یہودیوں نے کم

 حق بات ہے۔ جس میں لوگ خواہ مخواہ شک کرتے ہیں۔

 
ََّما يَُقْوُل ََلٗ ُكْن فَيَكُ  ٓ َاْمًرا فَِان ــنَٗه  ۭ ِاَذا قَٰضه ْبحه َلٍ    س ُ َّــتَِّخَذ ِمْن وَّ ِ َاْن ي  ۭ 11ْوُن َما ََكَن ّلِلٰه

ے لئے اوالد کا ہونا الئق نہیں، وہ بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر ہللا تعاٰلی ک

 ۔(۱)انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے 

جس ہللا کی یہ شان اور قدرت ہو اسے بھال اوالد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح اس  ۱۔۲٢

کے پیدا کر دینا کون سا مشکل امر ہے۔ گویا جو ہللا کے لئے اوالد ثابت  کے لئے بغیر باپ

کرتے ہیں یا حضرت عیسٰی علیہ السالم کی اعجازی والدت سے انکار کرتے ہیں، وہ دراصل 

 ہللا کی قدرت وطاقت کے منکر ہیں۔
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َتِقْْيٌ  س ْ اٌط مُّ َذا ِِصَ ْ َوَربُُُّكْ فَاْعُبُدْوُه  ۭھه َ َرِٰبِ  11 َوِانَّ اّلٰله

میرا اور تم سب کا پروردگار صرف ہللا تعاٰلی ہی ہے۔ تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی 

 راہ ہے۔

 
ْشهَِد يَْوٍم َعِظْْيٍ  ْيَن َكَفُرْوا ِمْن مَّ ِ ِٰـَّلَّ ْم  ۚ فََويٌْل ل  11فَاْختَلََف اَْلَْحَزاُب ِمْنْۢ بَيِِْنِ

ہے ایک بڑے ' ویل ' پس کافروں کے لئے  (۱)پھر یہ فرماتے آپس میں اختالف کرنے لگے، 

 ۔(۴)دن کی حاضری سے ( سخت)

یہاں االحزاب سے مراد کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں۔ جنہوں نے  ۱۔ ۲۷

حضرت عیسٰی علیہ السالم کے بارے میں باہم اختالف کیا۔ یہود نے کہا کہ وہ جادوگر اور 

فرقے ( کیتھولک)ایک فرقے نے کہا کہ وہ ابن ہللا ہیں۔ یوسف نجار کے بیٹے ہیں نصا رٰی کے 

( آرتھوڈکس)ہیں اور تیسرے فرقے یعقوبیہ ( تین خداؤں میں سے تیسرے)نے کہا وہ ثالُث ثاََلثلَۃِ 

الیسرا )نے کہا، وہ ہللا ہیں۔ پس یہودیوں نے تفریط اور تقصیر کی عیسائیوں نے افراط وغلو 

 ( لتفاسیر، فتح القدیر

افروں کے لئے جنہوں نے عیسٰی علیہ السالم کے بارے میں اس طرح اختالف اور ان ک ۴۔۲۷

 افراط کا ارتکاب کیا، قیامت والے دن جب وہاں حاضر ہوں گے، ہالکت ہے۔

 
ِبْْيٍ  ِلُمْوَن الَْيْوَم ِِفْ َضلهٍل مُّ تُْونَنَا لهِكِن الٰظه ْم َوَابِّْصْ   يَْوَم ََّيْ ْع ِّبِ  11َاَْسِ

لیکن ( ۱)نے سننے والے ہونگے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، کیا خوب دیکھ

 آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں

یہ تعجب کے صیغے ہیں یعنی دنیا میں تو یہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور  ۱۔۲۲

ن وہاں یہ دیکھنا بہرے رہے لیکن آخرت میں یہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہونگے؟ لیک

 سننا کس کام کا؟

 
ُِهْ ََل يُْؤِمنُْوَن    ِة ِاْذ قُِِضَ اَْلَْمُر  ۘ  َوُِهْ ِِفْ غَْفََلٍ وَّ َ ِْ  11َوَانِْذْرُِهْ يَْوَم الَْح

( ۴)کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا ( ۱)تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن 

 ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔اور یہ لوگ غفلت اور بے 

روز قیامت کو یوم حسرت کہا، اس لئے کہ اس روز سب ہی حسرت کریں گے۔ بدکار  ۱۔۲٢

حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتیں اور نیکوکار اس بات پر حسرت کریں 

 گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کمائیں؟

کے صحیفے لپیٹ دیئے جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جہنمی یعنی حساب کتاب کر  ۴۔۲٢

جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں 

الیا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، جنتیوں اور دوزخیوں 

یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے، ہاں یہ موت ہے پھر ان دونوں سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو، 

تمہارے لئے ! کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعالن کر دیا جائے گا کہ اہل جنت

جنت کی زندگی ہمیشہ کے لئے ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا۔ اے 

 (صحیح بخاری)ئے گی تمہارے لئے دوزخ کا عذاب دائمی ہے۔ اب موت نہیں آ! دوزخیو

 
ُن نَرُِث اَْلَْرَض َوَمْن عَلَْْيَا َوِالَْينَا يُْرَجُعْوَن     11ِاَنَّ ََنْ

خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہونگے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا 

 کر الئے جائیں گے۔
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َّٗه ََكَن ِصدِٰ  ِهْْيَ  ڛ ِان ِب ِابْره َِّبيًّا  َواْذُكْر ِِف اْلِكته  10يْقًا ن

کا قصہ بیان کر، بیشک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے ( علیہ السالم)اس کتاب میں ابراہیم 

 ۔(۱)

سچائی سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ بہت راست باز، یعنی جس کے قول )صدیق صدق  ۱۔٤۱

عد سب سے وعمل میں مطابقت اور راست بازی اس کا شعار ہو۔ صدیقیت کا یہ مقام، نبوت کے ب

اعٰلی ہے ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا راست باز اور صداقت شعار ہوتا 

ہے، اس لئے وہ صدیق بھی ہوتا ہے۔ تاہم ہر صدیق، نبی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں حضرت مریم 

کو صدیقہ کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقوٰی وطہارت اور راست بازی میں بہت 

ے مقام پر فائز تھیں تاہم نبیہ نہیں تھیں۔ امت محمدیہ میں بھی صدیقین ہیں۔ اور ان میں سر اونچ

فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی ہللا ہیں جو انبیاء کے بعد امت میں خیر البشر تسلیم کئے 

ُ َعْنہُ۔  گئے ہیں۔ َر ِضَی ہللٰاٰ

 
بَِت ِلَم تَْعُبُد َما ََل  َ ٓ ا ِاْذ قَاَل َِلَِبْيِه َّيه ً  11يَْسَمُع َوََل يُْبِّصُ َوََل يُْغِنْ َعْنَك َشـْيــــــــ 

آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ ! جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان

 سنیں نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں۔

 
ْ قَْد َجاَۗءِِنْ ِمَن الِْعَْلِ َما لَ  بَِت ِاِّنٰ َ ٓ اًطا َسِوَّيًّ  َّيه ٓ َاْهِدَك ِِصَ َِّبْعِنْ ِتَك فَات  11ْم ََّيْ

تو ( ۱)آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، ! میرے مہربان باپ

 ۔(۴)آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا 

ن حاصل ہوا، بعث بعد الموت اور غیر ہللا جس سے مجھے ہللا کی معرفت اور اس کا یقی ۱۔٤۲

 کے پجاریوں کے لئے دائمی عذاب کا علم ہوا۔ 

 جو آپ کی سعادت کو ابدی اور نجات سے ہمکنار کر دے گی۔ ۴۔٤۲

 
ِن َعِصيًّا  ْْحه َن ََكَن ِللرَّ ْيطه َن   ۭ ِانَّ الش َّ ْيطه بَِت ََل تَْعُبِد الش َّ َ ٓ  11َّيه

تش سے باز آجائیں شیطان تو رحم و کرم والے ہللا تعاٰلی کا بڑا میرے ابا جان آپ شیطان کی پرس

 ۔(۱)ہی نافرمان ہے 

یعنی شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے آپ جو ایسے بتوں کی پرستش  ۱۔٤٤

کرتے ہیں جو سننے اور دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع نقصان پہنچانے کی قدرت، تو یہ 

ے۔ جو ہللا کا نافرمان ہے اور دوسروں کو بھی ہللا کا نافرمان بنا دراصل شیطان ہی کی پرستش ہ

 کر ان کو اپنے جیسا بنانے پر تال رہتا ہے۔

 
ِن َوِليًّا  ْيطه ِن فَتَُكْوَن ِللش َّ ْْحه َن الرَّ َك عََذاٌب ٰمِ ََّمسَّ ٓ َاَخاُف َاْن ي ْ بَِت ِاِّنٰ َ ٓ  11َّيه

ئی عذاب اٰلہی نہ آپڑے کہ آپ شیطان کے مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کو! ابا جان

 (۱)ساتھی بن جائیں 

اگر آپ اپنے شرک وکفر پر باقی رہے اور اسی حال میں آپ کو موت آ گئی، تو عذاب  ۱۔٤٢

اٰلہی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یا دنیا میں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اور 

دہ بارگاہ اٰلہی ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السالم شیطان کے ساتھی بن کر ہمیشہ کے لئے ران

نے اپنے باپ کے ادب واحترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے، نہایت شفقت 

اور پیار کے لہجے میں باپ کو توحید کا وعظ سنایا، لیکن توحید کا سبق کتنے ہی شریں اور 
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بل برداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نرم لہجے میں بیان کیا جائے، مشرک کے لئے ناقا

نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درشتی اور تلخی کے ساتھ موحد بیٹے کو کہا اگر 

 تو میرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کردوں گا۔

 
ِهْْيُ  ْبره ِ ٓ ِلــهَـِّتْ َّيه ـــنََّك َواْْهُْرِِنْ َمِليًّا    ۚ قَاَل َا َراِغٌب َانَْت َعْن اه َّْم تَنْتَِه ََلَْرَُجَ ْن ل
ِٕ
 11 لَى

کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ سن اگر تو ! اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم

باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ 

 ۔(۱)

، ایک عرصہ۔ دوسرے معنی اس کے صحیح وسالم کے کئے گئے ہیں۔ یعنی دراز مدت ۱۔٤٦

 مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، کہیں مجھ سے اپنے ہاتھ پیر نہ تڑوا لینا۔

 
َّٗه ََكَن ِِبْ َحِفيًّا   ْ   ِۭان َتْغِفُر َِلَ َرِٰبِ ٌ عَلَْيَك ۚ َسَاس ْ  11قَاَل َسَله

روردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا میں تو اپنے پ( ۱)کہا اچھا تم پر سالم ہو 

 وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔( ۴)

یہ سالم دعایہ نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخاطب  ۱۔٤۷

اَِذا َخاطَبَھُُم اْلٰجِھلُْوَن قَالُْوا َسٰلًما) کا اظہار ہے جیسے  گ ان جب بےعلم لو'( 81:۔ الفرقان45( وَّ

اس میں اہل ایمان اور بندگان اٰلہی کا ' سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سالم ہے 

 طریقہ بتالیا گیا ہے۔ 

یہ اس وقت کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السالم کو مشرک کے لئے مغفرت کی دعا  ۴۔٤۷

َوَما )موقوف کر دیا  کرنے کی ممانعت کا علم نہیں تھا، جب یہ علم ہوا تو آپ نے دعا کا سلسلہ

َعَدھَآ اِیَّاہُ   ْوِعَدٍة وَّ اَ ِمْنهُ  ۘ  َكاَن اْستِْغفَاُر اِْبٰرِھْیَم اِلَبِْیِه ااِلَّ َعْن مَّ ِ تَبَرَّ ٰٰ ا تَـبَیََّن لَٗهٓ اَنَّٗه َعُدوٌّ ہللِّ اِنَّ اِْبٰرِھْیَم  ۘ  فَلَمَّ

اہٌ َحلِْیٌم   (332:۔ التوبہ8( اَلَوَّ

 
ْ َشِقيًّا َوَاْعََتِلُُُكْ  ٓ اَُكْوَن ِبُدعَاِۗء َرِٰبِ ٓ َاَلَّ َه ْ  ڮ َع ِ َوَاْدُعْوا َرِٰبِ  11َوَما تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله

میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم ہللا تعاٰلی کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا 

ے کہ میں اپنے پروردگار سے ہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہ

 دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔

 
َق َويَْعُقْوَب  ۭ َولُُكًّ َجَعلْنَا  ٓ ِاْْسه ِ    َوَهْبنَا ََلٗ لَهُْم َوَما يَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ا اْعََتَ  11نَِبيًّا  فَلَمَّ

عبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم ان سب کو اور ہللا کے سوا ان کے سب م( علیہ السالم)جب ابراہیم 

 اور دونوں کو نبی بنا دیا۔( ۱)عطا فرمائے، ( علیہما السالم)نے انہیں اسحاق و یعقوب 

حضرت یعقوب علیہ السالم، حضرت اسحاق علیہ السالم کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم  ۱۔٤٢

یٹے ہی کی طرح علیہ السالم کے پوتے تھے۔ ہللا تعاٰلی نے ان کا ذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور ب

کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السالم توحید اٰلہی کی خاطر باپ کو، گھر کو اور اپنے 

پیارے وطن کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف ہجرت کر گئے، تو ہم نے انہیں اسحاق ویعقوب 

 علیہما السالم سے نوازا تاکہ ان کی انس ومحبت، باپ کی جدائی کا صدمہ بھال دے۔

 
ِتنَا َوَجَعلْنَا لَهُْم ِلَساَن ِصْدٍق عَِليًّا   ْْحَ ْن رَّ    11َوَوَهْبنَا لَهُْم ٰمِ

عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو ( ۱)اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں 

 ۔(۴)بلند درجے کا کر دیا 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 683 

یں، مثال مال مزید اوالد یعنی نبوت کے عالوہ بھی اور بہت سی رحمتیں ہم نے انہیں عطا ک۱۔٢۰

اور پھر اسی سلسلہ نسب میں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا یہ سب سے 

 بڑی رحمت تھی جو ان پر ہوئی اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السالم ابو االنبیا کہالتے ہیں۔

کی  لسان صدق سے مراد ثنائے حسن اور ذکر جمیل ہے لسان کی اضافت صدق کی طرف ۴۔٢۰

اور پھر اس کا وصف علو بیان کیا جس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بندوں کی زبانوں پر جو 

ان کا ذکر جمیل رہتا ہے، تو وہ واقعی اس کے مستحق ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ تمام دیگر 

مذاہب کو ماننے والے بلکہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السالم اور ان کی اوالد کا تذکرہ 

بڑے اچھے الفاظ میں اور نہایت ادب واحترام سے کرتے ہیں۔ یہ نبوت واوالد کے بعد ایک اور 

 انعام ہے جو ہجرت فی سبیل ہللا کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا۔

 
َِّبيًّا  ََكَن َرُسْوًَل ن َّٗه ََكَن ُمْخلًَصا وَّ ٓ ۡ ِان  10َواْذُكْر ِِف اْلِكتهِب ُمْوٰسه

 اور رسول اور نبی تھا( ۱)کا ذکر، جو چنا ہوا ( السالم علیہ)اس قرآن میں موسٰی 

مخلص، مصطفٰی، مجتبٰی اور مختار،چاروں الفاظ کا مفہوم ایک ہے یعنی رسالت وپیامبری ۱۔٢۱

اور نبی کے معنی ہللا کا ( بھیجا ہوا)کے لیے چنا ہوا پسندیدہ شخص رسول بمعنی مرسل ہے 

کی خبر دینے واال تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ ہللا  پیغام لوگوں کو سنانے واال یا وحی الٰہی

جس بندے کو لوگوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے چن لیتا ہے اور اسے اپنی وحی سے نوازتا 

ہے، اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے اہل علم میں ایک بحث یہ چلی آ رہی ہے 

اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ فرق کرنے والے بالعموم کہتے کہ آیا کہ ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ 

ہیں کہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے اور جو پیغمبر اپنی سابقہ 

پیغمبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو ہللا کا پیغام پہنچاتا رہا، وہ صرف نبی ہے، 

طالق ایک دوسرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ مقابلہ رسول نہیں۔ تاہم قرآن کریم میں ان کا ا

ْۘ  ٢۴کرنے والے بھی آئے ہیں، مثالً سورة الحج آیت   میں۔  ْ

 
يًّا   ُه ََنِ بْنه ْوِر اَْلَيَْمِن َوقَرَّ ُه ِمْن َجاِنِب الطُّ  11َوََنَديْنه

 یا۔ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے آواز کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر ل

 
ُرْوَن نَِبيًّا  ِتنَآ َاَخاُه هه ْْحَ  11َوَوَهْبنَا ََلٗ ِمْن رَّ

 اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا

 
َِّبيًّا  َّٗه ََكَن َصاِدَق الَْوْعِد َوََكَن َرُسْوًَل ن ِعْيَل ۡ ِان ِب ِاَْسه  ۚ 11َواْذُكْر ِِف اْلِكته

کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا ( علیہ السالم) اس کتاب میں اسماعیل

 بھی رسول اور نبی۔

 
ِٰٖه َمْرِضيًّا   وِة  ۠ َوََكَن ِعْنَد َرب كه لهوِة َوالزَّ ُمُر َاْهَِلٗ ِِبلصَّ  11َوََكَن ََّيْ

نے پروردگار کی وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوة کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپ

 بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔

 
َِّبيًّا   يْقًا ن َّٗه  ََكَن ِصٰدِ ِب ِاْدِريَْس ۡ ِان  ڎ11َواْذُكْر ِِف اْلِكته

 کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا۔( علیہ السالم)اور اس کتاب میں ادریس 
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ُه َمََكًَن عَِليًّا  َرفَْعنه  11وَّ

 (۱)مقام پر اٹھا لیا  ہم نے اسے بلند

حضرت ادریس علیہ السالم، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السالم کے بعد پہلے نبی تھے  ۱۔٢۷

اور حضرت نوح علیہ السالم کے یا ان کے والد کے دادا تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے 

َمآِء سمجھا ہے کپڑے سیئے، بلندی مکان سے مراد؟ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم ُرفَِع اِلَی السَّ 

کہ حضرت عیسٰی علیہ السالم کی طرح انہیں بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا لیکن قرآن کے الفاظ اس 

مفہوم کے لئے صاف نہیں ہیں اور کسی صحیح حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی 

اثبات کے لئے روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے جو اس مفہوم کے 

کافی نہیں۔ اس لئے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبے کی وہ بلندی 

 ہے جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں عطا کی گئی۔ وہللا اعلم

 
نْ  َدَم ۤ َوِممَّ َِّة اه َ ِمْن ُذٰرِي َن النَِّبْٰيٖ ْم ٰمِ ُ عَلَْْيِ ْيَن َانَْعَم اّلٰله ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ ْن َهَديْنَا َواْجتََبيْنَا  ِۭاَذا تُْتٰله  ُاوله اِۗءيَْل ۡ َوِممَّ ِهْْيَ َوِاْْسَ َِّة ِاْبره ِمْن ُذٰرِي لْنَا َمَع نُْوٍِ  ۡ وَّ يهُت َْحَ ْم اه  عَلَْْيِ

بُِكيًّا   ْوا ُْسًَّدا وَّ ِن َخرُّ ْْحه  {السجدہ}۞11الرَّ

، اور اوالد ابراہیم و یعقوب سے اور کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا( علیہ السالم)ہم نے نوح 

ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب ہللا رحمان 

 ۔(۱)کی آیتوں کی تالوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے 

ظمت اٰلہی کے آگے گویا ہللا کی آیات کو سن کر وجد کی کیفیت کا طاری ہو جانا اور ع ۱۔٢۲

َو )سجدہ ریز ہو جانا، بندگان اٰلہی کی خاص عالمت ہے۔ سجدہ تالوت کی مسنوں دعا یہ ہے 

تِہِ  َرہُ، َو َشقَّ َسْمَعہُ َو بََصَرہَ بَِحْولِِہ َو قُوَّ ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ ( )َسَجَد َو ْجِھَی لِلَِّذْی َخلَہُ، َوَصوَّ

 بعض روایات میں اضافہ ہے۔ (بحالہ مشکوة، باب سجود القرآن

 
ِت فََسْوَف يَلَْقْوَن غَيًّا  هَوه َبُعوا الشَّ َـّ لهوَة َوات ــلََف ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ َخلٌْف َاَضاُعوا الصَّ َٰ    11فَ

پھر ان کے بعد ایسے اطاعت نہ کرنے والے پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور 

 (۱)ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو 

انعام یافتہ بندگان اٰلہی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو ان کے  ۱۔٢٢

برعکس ہللا کے احکام سے غفلت واعراض کرنے والے ہیں۔ نماز ضائع کرنے سے مراد یا تو 

کرنا ہے یعنی وقت پر نماز نہ  بالکل نماز کا ترک ہے جو کفر ہے یا ان کے اوقات کو ضائع

پڑھنا، جب جی چاہا، نماز پڑھ لی، یا بال عذر اکٹھی کر کے پڑھنا کبھی دو، کبھی چار، کبھی 

ایک اور کبھی پانچوں نمازیں۔ یہ بھی تمام صورتیں نماز ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب 

غیا کے معنی ہالکت، انجام  سخت گناہ گار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سزاوار ہو سکتا ہے۔

 بد کے ہیں یا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔

 
َك يَْدُخلُْوَن الَْجــنََّة َوََل يُْظلَُمْوَن َشـْيــــــ ًا  

ِٕ
ى
ۗ َمَن َوَُعَِل َصاِلًحـا فَُاوله   11ِاَلَّ َمْن ًَتَب َواه

لوگ جنت میں جائیں گے  بجز ان کے جو توبہ کرلیں اور ایمان الئیں اور نیک عمل کریں۔ ایسے

 (۱)اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی 

یعنی جو توبہ کر کے ترک صٰلوة اور جنسی خواہش کی پیروی سے باز آ جائیں اور ایمان  ۱۔٦۰

وعمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرلیں تو ایسے لوگ مذکورہ انجام بد سے محفوظ اور جنت 

 کے مستحق ہوں گے۔

 
ٰه  َّٗه ََكَن َوْعُدٗه َمْاِتيًّا  َجن ُن ِعَباَدٗه ِِبلْغَْيِب  ۭ ِان ْْحه َِّّتْ َوعََد الرَّ   10ِت عَْدِنَۨ ال
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ہللا مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ بیشک ( ۱)ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ 

 اس کا وعدہ پورا ہونے واال ہی ہے۔

ی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں، صرف یعنی یہ ان کے ایمان ویقین ک ۱۔٦۱

 ہللا کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لئے ایمان وتقوٰی کا راستہ اختیار کیا۔

 
يًّا   َعش ِ  11ََل يَْسَمُعْوَن ِفْْيَا لَْغًوا ِاَلَّ َسلهًما  ۭ َولَهُْم ِرْزقُـهُْم ِفْْيَا بُْكَرًة وَّ

گے، ان کے لئے وہاں ( ۱)بات نہ سنیں گے صرف سالم ہی سالم سنیں  وہ لوگ وہاں کوئی لغو

 ۔(۴)صبح شام ان کا رزق ہوگا 

یعنی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سالم کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک  ۱۔٦۴

 دوسرے کو کثرت سے سالم کیا کریں گے۔ 

ور دن نہیں ہونگے، صرف اجاال امام احمد نے اس کی تفسیر میں کہا کہ جنت میں رات ا ۴۔٦۴

ہی اجاال اور روشی ہی روشنی ہوگی۔ حدیث میں ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی 

شکلیں چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، وہاں انہیں تھوک آئے گا نہ رینٹ اور بول 

ہوگی۔ ان ( لکڑی)وبزاز۔ ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہونگی، ان کا بخور، خوشبودار 

ہوگا۔ ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی، ان کی پنڈلیوں کا گودا ان ( کی طرح)کا پسینہ کستوری 

کے گوشت کے پیچھے نظر آئے گا، ان کے حسن جمال کی وجہ سے۔ ان میں باہم بغض اور 

 اختال ف نہیں ہوگا، ان کے دل، ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح شام ہللا کی تسبیح کریں گے

 (صحیح بخاری)

 
َِّّتْ نُْوِرُث ِمْن ِعَباِدََن َمْن ََكَن تَِقيًّا   11ِتِْلَ الَْجَٔـــنَُّة ال

 یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔

 
َِٰك ۚ  ََلٗ َما بَْْيَ َايِْديـْـنَا َوَما َخلْفَ  َُّك نَِسـيًّا  َوَما نََتََنَُّل ِاَلَّ ِِبَْمِر َرب ِِلَ ۚ َوَما ََكَن َرب  ۚ 11نَا َوَما بَْْيَ ذه

ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان ( ۱)ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے 

 کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، تیرا پروردگار بھولنے واال نہیں۔

یہ السالم سے زیادہ اور جلدی جلدی نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل عل ۱۔٦٤

 (، تفسیر سورہ مریم(صحیح بخاری)مالقات کی خواہش ظاہر فرمائی جس پر یہ آیت اتری 

 
يًّا   ِت َواَْلَْرِض َوَما بَيَِْنَُما فَاْعُبْدُه َواْصَطَِبْ ِلِعَباَدتِٖه ۭ َهْل تَْعََلُ ََلٗ ََسِ وه مه    11َربُّ السَّ

جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے تو اسی کی بندگی کر  آسمانوں کا، زمین کا اور

 (۱)اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ 

 یعنی نہیں ہے، جب اس کی مثل کوئی اور نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں ۱۔٦٢

 
نَْساُن َء اِ   11َذا َما ِمتُّ لََسْوَف ُاْخَرُج َحيًّا  َويَُقْوُل اَْلِ

 ۔(۴)ہے کہ جب میں مر جاؤنگا تو کیا پھر زندہ کر کے نکاال جاؤنگا ( ۱)انسان کہتا 

انسان سے مراد یہاں کافر باحیثیت جنس کے ہے، جو قیامت کے وقوع اور بعث بعد  ۱۔٦٦

 الموت کے قائل نہیں۔ 

جب میں بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جاؤں گا، تو  استفہام، انکار کے لئے ہے۔ یعنی ۴۔٦٦

 مجھے دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کر دیا جائے گا؟ یعنی ایسا ممکن نہیں۔
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ا  ً نَْساُن َاَنَّ َخلَْقنهُه ِمْن قَْبُل َولَْم يَُك َشـْيــــــ   11َاَوََل يَْذُكُر اَْلِ

اس سے پہلے پیدا کیا حاالنکہ وہ کچھ بھی نہ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے 

 ۔(۱)تھا 

ہللا تعاٰلی نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان پیدا کر دیا، تو  ۱۔٦۷

دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لئے کیوں کر مشکل ہوگا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے 

اور خود فراموش ہے اسی خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا دیا پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان 

 ہے۔

 
َ ِجِثيًّا    ُْم َحْوَل ََجََّنَّ ِنَّ ِطْْيَ ُُثَّ لَُنْحِْضَ يه ُْم َوالش َّ ِنَّ َِٰك لَنَْحُّشَ  ۚ 11فََوَرب

ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد ! تیرے پروردگار کی قسم

 (۱)کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے  گرد گھٹنوں

جثیی، جاث کی جمع ہے جثا یجثو سے۔َجاٍث گھٹنوں کے بل گرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ ۱۔٦۲

حال ہے یعنی ہم دوبارہ انہیں کو نہیں بلکہ ان شیاطین کو بھی زندہ کر دیں گے جنہوں نے ان کو 

و اس حال میں جہنم کے گرد جمع گمراہ کیا تھا یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے پھر ان سب ک

کر دیں گے کہ یہ محشر کی ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے 

ہونگے، میرے لئے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے 

ے ایذا پہنچانا اور اس کا مجھ( یعنی مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ)

یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اوالد ہے، حاالنکہ میں ایک ہوں، بےنیاز ہوں نہ میں نے کسی کو 

 (صحیح بخاری۔ تفسیر سورہ اخالص)جنا اور نہ خود جنا گیا ہوں میرا کوئی ہمسر نہیں ہے 

 
نِ  ْْحه ُْم َاَشدُّ عََٰل الرَّ ْيَعٍة َاُّيُّ  ۚ 11ِعِتيًّا  ُُثَّ لَنََْنَِعنَّ ِمْن ُكِٰ ش ِ

ہم ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو ہللا رحٰمن سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے 

 (۱)تھے 

مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو ہم الگ کرلیں  ۱۔٦٢

نمیوں کے گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیونکہ یہ قائدین دوسرے جہ

 مقابلے میں سزا وعقوبت کے زیادہ سزا وار ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

 
ْيَن ُِهْ َاْوٰله ِّبَا ِصِليًّا   ِ  11ُُثَّ لَنَْحُن َاْعََلُ ِِبَّلَّ

 ۔(۱)پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں 

س میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہیں، ہم ان کو خوب یعنی جہنم میں داخل ہونے اور ا ۱۔۷۰

 جانتے ہیں

 
ْقِضيًّا  َِٰك َحْتًما مَّ نُُْكْ ِاَلَّ َواِرُدَها  ۚ ََكَن عَٰله َرب  ۚ 10َوِاْن ٰمِ

تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے واال ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی، طے 

 شدہ امر ہے۔

 
 ِ ي اَّلَّ ِلِمْْيَ ِفْْيَا ِجثِيًّا ُُثَّ نُـنَٰجِ نََذُر الٰظه ََّقْوا وَّ  11يَْن ات

پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ 

 ۔(۱)دیں گے 
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اس کی تفسیر صحیح حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا  ۱۔۷۴

من وکافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر جائے گا جس میں ہر مو

گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکنے میں، کچھ بجلی اور کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی 

طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے یوں کچھ بالکل 

ں گے کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں صحیح سالم، کچھ زخمی تاہم پل عبور کرلی

شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں 

ہونگے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا 

اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر  جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے ہوں،' ہے کہ 

ْقِضیًٰا ( البخاری)صرف قسم حالل کرنے کے لئے  یہ قسم وہی ہے جسے اس آیت میں َحْتًما مَّ

یعنی اس کا در جہنم میں صرف پل پر گزرنے کی حد تک ہی ہوگا۔ ( قطعی طے شدہ امر)

 (تفصیل کے لئے دیکھئے ابن کثیر وایسر التفاسیر)

 
َاْحَسنُ َوِاَذا تُْتٰله عَلَْيِْ  قَاًما وَّ َمنُْوٓا    َايُّ الَْفرِيَْقْْيِ َخْْيٌ مَّ ْيَن اه ِ ْيَن َكَفُرْوا ِلَّلَّ ِ نهٍت قَاَل اَّلَّ يهتُنَا بَيِٰ  11 نَِدَّيًّ ْم اه

جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تالوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں 

 ۔(۱)مرتبہ زیادہ ہے؟ اور کس کی مجلس شاندار ہے  بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا

یعنی قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ فقرا مسلمین اور اغنیائے قریش اور ان کی  ۱۔۷۲

مجلسوں اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے ہیں، کہ مسلمانوں میں عمار، بالل، صہیب 

ٰی دار ارقم ہے۔ جب کہ کافروں میں ابو رضی ہللا عنہم جیسے فقیر لوگ ہیں، انکا دار الشور

جہل، نفر بن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ جیسے رئیس اور ان کی عالی شان کوٹھیاں اور مکانات 

 ہیں، ان کی اجتماع گاہ بہت عمدہ ہے۔

 
ِرْءًَّي  ْن قَْرٍن ُِهْ َاْحَسُن َاََثًَث وَّ  11َوَُكْ َاْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ٰمِ

ت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو سازو سامان اور نام و نمود ہم تو ان سے پہلے بہ

 ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں( ۱)میں 

ہللا تعاٰلی نے فرمایا، دنیا کی یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر فخر اور ناز کیا جائے، یا  ۱۔۷٤

ے پاس تھیں، ان کو دیکھ کر حق وباطل کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ چیزیں تو تم سے پہلی امتوں ک

لیکن تکذیب حق کی پاداش میں انہیں ہالک کر دیا گیا، دنیا کا یہ مال واسباب انہیں ہللا کے عذاب 

 سے نہیں بچا سکا۔

 
ا   ُن َمدًّ ْْحه لهََلِ فَلَْيْمُدْد ََلُ الرَّ ا السَّ جه قُْل َمْن ََكَن ِِف الضَّ ا الَْعَذاَب َوِامَّ َاْضَعُف ُجنًْدا  ِاَذا َرَاْوا َما يُْوعَُدْوَن ِامَّ ََكًَن وَّ َيْعلَُمْوَن َمْن ُهَو َْش  مَّ اعََة  ۭ فَس َ

11 

جو گمراہی میں ہوتا ہے ہللا رحٰمن اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ! کہہ دیجئے

ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں یعنی عذاب یا قیامت کو، اس وقت ان کو 

 ۔(۱)معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے واال اور کس کا گروہ کمزور ہے  صحیح طور پر

عالوہ ازیں یہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں، اس لئے  ۱۔۷٢

یہ کوئی معیار نہیں۔ اصل اچھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا، جب مہلت عمل ختم ہو جائے 

ہیں آ گھیرے گا یا قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت کا علم، کوئی گی اور ہللا کا عذاب ان

 فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

 
َخْْيٌ مَّ  َِٰك ثََواًِب وَّ ُت َخْْيٌ ِعْنَد َرب ِلحه ُت الٰصه ِقيه ْيَن اْهَتَدْوا ُهًدى ۭ َوالْبه ِ ُ اَّلَّ ا َويَزِيُْد اّلٰله  11َردًّ
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اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے ( ۱)اور ہدایت یافتہ لوگوں کو ہللا تعاٰلی ہدایت میں بڑھاتا ہے 

 ۔(۴)رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں 

اس میں ایک دوسرے اصول کا ذکر ہے جس طرح قرآن سے، جن کے دلوں میں کفر اور  ۱۔۷٦

لت کا روگ ہے۔ ان کی بدبختی و ضاللت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح شرک وضال

 اہل ایمان کے دل ایمان وہدایت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ 

اس میں فقرا مسلمین کو تسلی ہے کہ کفار ومشرکین جن مال واسباب پر فخر کرتے ہیں،  ۴۔۷٦

ال کرتے ہو، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے وہ سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے اور تم جو نیک اعم

ہیں۔ جن کا اجر وثواب تمہیں اپنے رب کے ہاں ملے گا۔ اور ان کا بہترین صلہ اور نفع تمہاری 

 طرف لوٹے گا۔

 
ا  َوَلً ْوتََْيَّ َماًَل وَّ يهِتنَا َوقَاَل ََلُ ْي َكَفَر ِِبه ِ  ۭ 11َافََرَءيَْت اَّلَّ

ی آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اوالد کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہمار

 ضرور ہی دی جائے گی۔

 
ِن َعهًْدا   ْْحه ََذ ِعْنَد الرَّ لََع الَْغْيَب َاِم اَّتَّ    11َاطَّ

 کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا ہللا کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟

 
نَْكـُتُب َما يَُقْوُل َونَُمدُّ ََلٗ ِمَن الَْعَذا ا لَُكَّ  ۭ س َ    11ِب َمدًّ

ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم ضرور لکھ لیں گے، اور اس کے لئے عذاب بڑھائے چلے 

 جائیں گے۔

 
ِتيْنَا فَْرًدا  نَرِثُٗه َما يَُقْوُل َوََّيْ  11وَّ

یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے۔ اور یہ تو بالکل اکیال ہی ہمارے 

 ۔(۱)وگا سامنے حاضر ہ

ان آیات کی شان نزول میں بتالیا گیا ہے۔ کہ حضرت عمرو بن العاص رضی ہللا کے والد  ۱۔۲۰

عاص بن وائل، جو اسالم کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ اس کے ذمے حضرت خباب بن ارت 

کا قرضہ تھا جو آہن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی ہللا نے اس سے اپنی رقم کا 

یا تو اس نے کہا جب تک تو محمد صلی ہللا علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں مطالبہ ک

تجھے تیری رقم نہیں دونگا۔ انہوں نے کہا یہ کام تو، تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی 

نہیں کرونگا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی سہی، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا 

اں بھی مجھے مال واوالد سے نوازا جائے گا تو میں وہاں رقم ادا کر دونگا جائے گا اور وہ

ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ یہ جو دعوٰی کر رہا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ( صحیح بخاری)

ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اوالد ہوگی؟ یا ہللا سے اس کا کوئی عہد ہے؟ ایسا ہرگز 

 تعاٰلی اور آیات الٰہی کا استہزا وتمسخر ہے یہ جس مال واوالد کی بات کر نہیں ہے یہ صرف ہللا

رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا 

اور ہماری بارگاہ میں یہ اکیال آئے گا نہ مال ساتھ ہوگا نہ اوالد اور نہ کوئی جتھہ۔ البتہ عذاب 

 کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم بڑھاتے رہیں گے۔ہوگا جو اس 

 
ا  َِٰيُكْونُْوا لَهُْم ِعزًّ ِلهًَة ل ِ اه ُذْوا ِمْن ُدْوِن اّلٰله َ    10َواَّتَّ

 انہوں نے ہللا کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لئے باعث عزت ہوں۔
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ْم َويَ  َيْكُفُرْوَن ِبِعَباَدَِتِ ا لَُكَّ  ۭ س َ ْم ِضدًّ    11ُكْونُْوَن عَلَْْيِ

 بن جائیں گے۔( ۱)لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو پوجا سے منکر ہوجائیں گے، الٹے ان کے دشمن 

ا کا مطلب ہے یہ معبود ان کے لئے عزت کا باعث اور مددگار ہوں گے اور ِضٰدًا کے  ۱۔۲۴ ِعٰزً

کے مددگار۔ یعنی یہ معبود ان کے معنی ہیں، دشمن، جھٹالنے والے اور ان کے خالف دوسروں 

گمان کے برعکس ان کے حمایتی ہونے کی بجائے، ان کے دشمن، ان کو جھٹالنے والے اور ان 

 کے خالف ہونگے۔

 
ُِهْ َازًّا  ِفرِْيَن تَـــُؤزُّ ِطْْيَ عََٰل اْلكه يه ٓ َاْرَسلْنَا الش َّ    11َالَْم تََر َاَنَّ

پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے  کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے

 (۱)ہیں 

 یعنی گمراہ کرتے، بہکاتے اور گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں ۱۔۲۲

 
ا  ََّما نَُعدُّ لَهُْم عَدًّ ْم ۭ ِان  ۚ 11فَََل تَْعَجْل عَلَْْيِ

 ۔(۱)یں تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لئے مدت شمار کر رہے ہ

اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو عذاب اٰلہی ان کیلئے ہمیشگی کے لئے بن جائیگا۔  ۱۔۲٤

 آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے

 
ِن َوفًْدا  ْْحه ُّشُ الُْمتَِّقْْيَ ِاَٰل الرَّ    11يَْوَم ََنْ

 جس دن ہم پرہیزگاروں کو ہللا رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے۔

 
َ ِوْرًدا وَّ   ۘ 11نَُسْوُق الُْمْجرِِمْْيَ ِاٰله ََجََّنَّ

 ۔(۱)اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے 

وفد وافد کی جمع ہے جیسے رکب راکب کی جمع ہے۔ مطلب یہ کہ انہیں اونٹوں، گھوڑوں ۱۔۲٦

ایا جائے گا۔ وزدا کے معنی پر سوار کرا کے نہایت عزت واحترام سے جنت کی طرف لے ج

 پیاسے۔ اس کے برعکس مجرمین کو بھوکا پیاسا جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔

 
ِن َعهًْدا  ْْحه َذ ِعْنَد الرَّ َ َفاعََة ِاَلَّ َمِن اَّتَّ  ۘ 11ََل يَْمِلُكْوَن الشَّ

قول  کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے ہللا تعاٰلی کی طرف سے کوئی

 ۔(۱)قرار لے لیا ہے 

کا مطلب ایمان و تقٰوی ہے۔ یعنی اہل ایمان و تقٰوی میں سے جن کو ہللا ( عہد)قول و قرار  ۱۔۲۷

شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، وہی شفاعت کریں گے، ان کے سوا کسی کو شفاعت کرنے 

 کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔

 
ا  ُن َوَلً ْْحه َذ الرَّ َ  ۭ 11َوقَالُوا اَّتَّ

 ان کا قول یہ ہے کہ ہللا رحٰمن نے بھی اوالد اختیار کی ہے۔

 
ا  ا ِادًّ ً    11لََقْد ِجْئَُتْ َشـْيـــــــ 

 یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز الئے ہو۔
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ا   رُّ الِْجَباُل َهدًّ ْرَن ِمنُْه َوتَنَْشقُّ اَْلَْرُض َوََّتِ ُت يـَـَتَفطَّ وه مه    11تَََكُد السَّ

س قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ قریب ہے کہ ا

 ریزہ ہوجائیں

 
ا   ِن َوَلً ْْحه  ۚ 10َاْن َدَعْوا ِللرَّ

 ۔(۱)کہ وہ رحٰمن کی اوالد ثابت کرنے بیٹھے 

کے ہیں۔ یہ مضمون ( بھاری چیز اور مصبیت)ادا کے معنی بہت بھیانک معاملہ اور داھیۃ  ۱۔٢۱

زر چکا ہے کہ ہللا کی اوالد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان و زمین پہلے بھی گ

 پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔

 
ا  تَِّخَذ َوَلً َـّ ِن َاْن ي ْْحه َْْۢبِغْي ِللرَّ  ۭ 11َوَما يَن

 شان رحٰمن کے الئق نہیں کہ وہ اوالد رکھے۔

 
ِت  وه مه ِن َعْبًدا ِاْن ُكُّ َمْن ِِف السَّ ْْحه ِِت الرَّ ٓ اه  ۭ 11َواَْلَْرِض ِاَلَّ

 ۔(۱)آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب ہللا کے غالم بن کر ہی آنے والے ہیں 

جب سب ہللا کے غالم اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اوالد کی ضرورت ہی کیا  ۱۔٢۲

 ہے؟ اور یہ اس کے الئق بھی نہیں ہے

 
ا لََقْد َاْحصه  ُِهْ عَدًّ  ۭ 11هىُْم َوعَدَّ

 (۱)ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پورے گن بھی رکھا ہے 

یعنی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان، جن ہیں، سب کو اس نے گن رکھا  ۱۔٢٤

 ہے، سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں، کوئی اس سے چھپا ہے اور نہ چھپا رہ سکتا ہے۔

 
َمِة فَْرًدا  َوُُكُّ  ِتْيِه يَْوَم الِْقيه  11هُْم اه

 (۱)یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں 

اَل )یعنی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا  ۱۔٢٢ یَْوَم اَل یَْنفَُع َماٌل وَّ

ال نفع دے گا، نہ بیٹے، ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دینا اس دن نہ م( 44:۔ الشعراء48(بَنُْونَ 

پڑے گا اور جن کی بابت انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے وہاں حمائتی اور مددگار 

 ہوں گے، وہاں سب غائب ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کی مدد کے لئے حاضر نہیں ہوگا۔

 
لُوا ال َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ا  ِانَّ اَّلَّ ُن ُودًّ ْْحه َيْجَعُل لَهُُم الرَّ ِت س َ ِلحه  11ٰصه

بیشک جو ایمان الئے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لئے ہللا رحٰمن محبت 

 (۱)پیدا کر دے گا 

یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر  ۱۔٢٦

بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے ( نیک)جب ہللا تعاٰلی کسی ' میں آتا ہے دے گا، جیسا کہ حدیث 

تو ہللا جبرائیل علیہ السالم کو کہتا ہے، میں فالں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے 

محبت کر۔ پس جبرائیل علیہ السالم بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں پھر جبرائیل 

منادی کرتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی فالں آدمی سے محبت کرتا ہے، پس تمام علیہ السالم آسمان میں 

آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لئے قبولیت اور 

 ۔(صحیح بخاری)' پذیرائی رکھ دی جاتی ہے 
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َ ِبِه الُْمتَِّقْْيَ َوتُْنِذرَ  نهُه ِبِلَساِنَك ِلُتبَّٰشِ ْ َِّ َ ََّما ي ا  فَِان ًّ  11ِبٖه قَْوًما لُّ

کہ تو اس کے ذریعہ سے ( ۱)ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے 

 کو ڈرا دے۔( ۴)پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو 

قرآن کو آسان کرنے کا مطلب اس زبان میں اتارنا ہے جس کو پیغمبر جانتا تھا یعنی عربی  ۱۔٢۷

 اس کے مضمون کا کھال ہونا، واضح اور صاف ہونا۔  زبان میں، پھر

 کے معنی جھگڑا لو کے ہیں مراد کفار ومشرکین ہیں۔( أَلَدُّ کی جمع)لُدَّا  ۴۔٢۷

 
ْن َاَحٍد َاْو تَْسَمُع لَهُْم ِرْكًزا   ْن قَْرٍن  ۭ َهْل تُـِحسُّ ِمِْنُْم ٰمِ    11َوَُكْ َاْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ٰمِ

ے بہت سی جماعتیں تباہ کر دیں ہیں، کیا ان میں سے ایک بھی آہٹ تو پاتا ہے ہم نے اس سے پہل

 ۔(۱)یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ 

احساس کے معنی ہیں، حس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنا۔ یعنی کیا تو ان کو  ۱۔٢۲

کاری ہے۔ یعنی ان کا وجود ہی آنکھوں سے دیکھ سکتا یا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ استفہام ان

دنیا میں نہیں ہے کہ تو انہیں دیکھ یا چھو سکے یا دیکھ سکے یا اس کی ہلکی سی آواز ہی 

 تجھے کہیں سے سنائی دے سکے۔

حضرت عمر رضی ہللا عنہ کے قبول اسالم کے متعدداسباب بیان کئے گئے ہیں۔ بیض تاریخ *

کے گھر میں سورہ طہ کا سننا اور اس سے مثاثر وسیر کی روایتات میں اپنی بہن اور بہنوئی 

 (فتح القدیر)ہونا بھی مذکورہے۔ 

 

 

 سورة طه
(۱۲٢۔ تعداد آیات  ۴۰سورة طه ۔ سورہ نمبر )  
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
هه    Ǻۚطه

 ٰطہٰ 

 
ٓي  َن ِلتَْشقه  Ąَمآ َانَْزلْنَا عَلَْيَك الُْقْراه

 (۱)ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لئے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ 

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ تو ان کے کفر پر کثرت افسوس  ۱۔۴

ال لے اور غم میں پڑ جائے جیسا اور ان کے عدم ایمان پر حسرت سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈ

۔ 34( فَلََعلََّك بَاِخٌع نَّْفَسَك َعٰلٓي ٰاثَاِرِھْم اِْن لَّْم یُْؤِمنُْوا بِٰھَذا اْلَحِدْیِث اََسفًا)کہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ 

پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ الئیں تو کیا ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی ( 8:الکہف

ڈالیں گے بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے تاکہ ہر جان ہالک کر 

انسان کے تحت الشعور میں ہماری توحید کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے۔ واضح اور نمایاں ہو جائے 

 گویا یہاں شقآء عنآء اور تعب کے معنی میں ہے یعنی تکلیف اور تھکاوٹ۔
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  Ǽٰشه ِاَلَّ تَْذِكَرًة ِلَٰمْن ُيَّْ 

 بلکہ اس کی نصیحت کے لئے جو ہللا سے ڈرتا ہے۔
 

ِت الُْعٰله  وه مه ْن َخلََق اَْلَْرَض َوالسَّ مَّ  ۭ Ćتََْنِيًَْل ٰمِ

 اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے۔
 

ى  َتوه ُن عََٰل الَْعْرِش اس ْ ْْحَ  Ĉَالرَّ

 (۱)ائم ہے جو رحٰمن ہے، عرش پر ق

بغیر کسی حد بندی اور کیفیت بیان کرنے کے، جس طرح کہ اس کی شان کے الئق ہے  ۱۔٢

 یعنی ہللا تعاٰلی عرش پر قائم ہے، لیکن کس طرح اور کیسے؟ یہ کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔
 

ى  ه َت الَثَّ ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض َوَما بَيَِْنَُما َوَما ََتْ وه مه  Čََلٗ َما ِِف السَّ

کے نیچے کی ہر ( کرہ خاک)جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور 

 ۔(۱)ایک چیز پر ہے 

 ثََرٰی کے معنی ہیں السافلین یعنی زمین کا سب سے نچال حصہ ۱۔٦
 

َّ َوَاْخفهي  ِِٰ َّٗه يَْعََلُ ال ــهَْر ِِبلَْقْوِل فَِان  Ċَوِاْن َّتْ

و وہ تو ہر ایک پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی بخوبی اگر تو اونچی بات کہے ت

 جانتا ہے

یعنی ہللا کا ذکر یا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ  ۱۔۷

وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے یا اَْخفَٰی کے معنی ہیں کہ ہللا تو ان باتوں کو بھی 

ہے جن کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے مخفی رکھا ہے۔ یعنی قیامت جانتا 

 تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے۔
 

ّنه  اُۗء الُْحس ْ َ ِاَلَّ ُهَو  ۭ ََلُ اَْلََْسَ ُ ََلٓ ِاَله  Ďَاّلٰله

 ۔(۱)وہی ہللا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں 

یعنی معبود وہی ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہے اور بہترین نام بھی اسی کے ہیں  ۱۔۲

جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ نہ معبود اس کے سوا کوئی اور ہے اور نہ اس کے اسمائے 

حسٰنی ہی کسی کے ہیں۔ پس اسی کی صحیح معرفت حاصل کر کے اُسی سے ڈرایا جائے، اسی 

اسی پر ایمان الیا جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے۔ تاکہ انسان سے محبت رکھی جائے، 

جب اس کی بارگاہ میں واپس جائے تو وہاں شرمسار نہ ہو بلکہ اس کی رحمت و مغفرت سے 

 شاد کام اور اس کی رضا سے سعادت مند ہو۔
 

 Ḍَۘوَهْل َاتهىَك َحِديُْث ُمْوٰسه 

 ہے۔کا قصہ بھی معلوم ( علیہ السالم)تجھے موسٰی 
 

ِْنَا ِبقَبٍَس َاْو َاِجدُ  ِتْيُُكْ ٰمِ ٓ اه ْ ََّعٰٰلِ نَْسُت ََنًرا ل ٓ اه ْ  01 عََٰل  النَّاِر ُهًدى   ِاْذ َراه ََنًرا فََقاَل َِلَْهِِلِ اْمُكـثُْوٓا ِاِّنٰ
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جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ مجھے آگ 

ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس الؤں یا آگ کے پاس دکھائی دی ہے۔ بہت 

 ۔(۱)سے راستے کی اطالع پاؤں 

جو ایک )یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب موسٰی علیہ السالم مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ  ۱۔۱۰

اپنی والدہ کی طرف سے ( قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السالم کی دختر نیک اختر تھیں

س جا رہے تھے، اندھیری رات تھی اور راستہ بھی نامعلوم۔ بعض مفسرین کے بقول بیوی واپ

کی زچگی کا وقت بالکل قریب تھا اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی۔ یا سردی کی وجہ سے 

گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اتنے میں دور سے انہیں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے 

یا بعض کہتے ہیں خادم اور بچہ بھی تھا اس لئے )بیوی سے نظر آئے۔ گھر والوں سے یعنی 

شاید میں آگ کا کوئی انگارا وہاں سے لے آؤں یا ! کہا تم یہاں ٹھہرو( جمع کا لفظ استعمال فرمایا

 کم از کم وہاں سے راستے کی نشان دہی ہو جائے۔
 

آ َاتههىَا نُْوِدَي يهُمْوٰسه    ۭ 00فَلَمَّ

 اے موٰسی۔( ۱)ز دی گئی جب وہ وہاں پہنچے تو آوا

جیسا کہ سورہ )موسٰی علیہ السالم جب آگ والی جگہ پہنچے تو وہاں ایک درخت سے  ۱۔۱۱

 آواز آئی۔( میں صراحت ہے ۲۰قصص۔
 

ِس ُطًوى  ََّك ِِبلَْواِد الُْمَقدَّ َُّك فَاْخلَْع نَْعلَْيَك  ۚ ِان ٓ َاََن َرب ْ  ۭ 01ِاِّنٰ

کیونکہ تو پاک میدان طوٰی میں ہے ( ۱)پنی جوتیاں اتار دے، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں تو ا

 ۔(۴)

جوتیاں اتارنے کا حکم اس لئے دیا کہ اس میں تواضع کا اظہار اور شرف و تکریم کا پہلو  ۱۔۱۴

زیادہ اور وادی کی پاکیزگی اس کا سبب تھا، جیسا کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ تاہم 

م وادی کی تعظیم کے لئے تھا یا اس لئے کہ وادی کی پاکیزگی کے اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ حک

اثرات ننگے پیر ہونے کی صورت میں موسٰی علیہ السالم کے اندر زیادہ جذب ہو سکیں۔ وہللا 

 اعلم۔

فتح )طَُوی وادی کا نام ہے، اسے بعض نے منصرف اور بعض نے غیر منصرف کہا ہے  ۴۔۱۴

 (القدیر
 

تَُك فَ  َتِمْع ِلَما يُْوْحه َوَاََن اْخََتْ  01اس ْ

 اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔( ۱)اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے 

 یعنی نبوت و رسالت اور ہم کالمی کے لئے۔ ۱۔۱۲
 

ْكرِْي   لهوَة َِّلِ ٓ َاََن فَاْعُبْدِِنْ    َوَا ِقِم الصَّ َ ِاَلَّ ُ ََلٓ ِاَله ٓ َاََن اّلٰله َِّنْ  01ِان

میں ہی ہللا ہوں، میرے سوا عبادت کے الئق اور کوئی نہیں پس تو میری ہی عبادت کر بیشک 

 ۔(۴)اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ ( ۱)

یعنی تکلیفات میں سب سے پہال اور سب سے اہم حکم ہے جس کا ہر انسان پر تکلف ہی  ۱۔۱٤

 ی صرف اسی کا حق ہے۔ہے۔ عالوہ ازیں جب الوہیت کا مستحق بھی وہی ہے تو عبادت بھ

عبادت کے بعد نماز کا خصوصی حکم دیا۔ حاالنکہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی، تاکہ  ۴۔۱٤

اس کی وہ اہمیت واضح ہو جائے جیسے کہ اس کی ہے۔ لِِذْکِرْی کا ایک مطلب یہ ہے کہ تو 

صی مجھے یاد کرے، اسلئے یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے اور عبادت میں نماز کو خصو
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اہمیت وفضیلت حاصل ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی میں تجھے یاد آ جاؤں نماز پڑھ، 

یعنی اگر کسی وقت غفلت یا نیند کا غلبہ ہو تو اس کیفیت سے نکلتے ہی اور میری یاد آتے ہی 

جو نماز سے سو جائے یا بھول ' نماز پڑھ۔ جس طرح کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

 (صحیح بخاری)' تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے پڑھ لے جائے، 
 

ي   ى ُكُّ نَْفسٍۢ  ِبَما تَْسعه ِتَيٌة اَََكُد ُاْخِفْْيَا ِلُتْجزه اعََة اه  01ِانَّ السَّ

قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے 

 شش کی ہو۔جو اس نے کو
 

ى   ده ىُه فَََتْ ََّبَع َهوه ََّك َعِْنَا َمْن َلَّ يُْؤِمُن ِّبَا َوات ن  01فَََل يَُصدَّ

پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو 

 ۔(۱)اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہالک ہو جائے گا 

یقین کرنے سے یا اس کے ذکر و مراقبے سے گریز، دونوں ہی  اس لئے کہ آخرت پر ۱۔۱٦

 باتیں ہالکت کا باعث ہیں
 

 ٠1َوَما تِِْلَ ِبَيِمْيِنَك يهُمْوٰسه  

 تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟! اے موٰسی
 

ى  قَاَل ِِهَ َعَصاَي ۚ َاتَـَوكَُّؤا عَلَْْيَا َوَاُهشُّ ِّبَا عَٰله غَنَِمْي َوِلَ ِفْْيَا َماه   01ِرُب ُاْخره

جواب دیا کہ یہ میری الٹھی ہے، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں 

 کے لئے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔
 

 01قَاَل َالِْقهَا يهُمْوٰسه   

 اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔! فرمایا اے موٰسی
 

ىهَا فَ  ي  فََالْقه  11ِاَذا ِِهَ َحيٌَّة تَْسعه

 ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔
 

ََتَا اَْلُْوٰله   ُنِعْيُدَها ِسْْيَ  1٠قَاَل ُخْذَها َوََل ََّتَْف   ۪ س َ

 (۱)فرمایا بےخوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ الدیں گے 

جزہ عطا کیا گیا جو عصائے موسٰی علیہ السالم کے یہ حضرت موسٰی علیہ السالم کو مع ۱۔۴۱

 نام سے مشہور ہے
 

ى   يًَة ُاْخره ٍء اه ُرْج بَْيَضاَۗء ِمْن غَْْيِ ُسْوۗ ْم يََدَك ِاٰله َجنَاِحَك ََّتْ    11َواْْضُ

اور )اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب 

 یہ دوسرا معجزہ ہے (۱)کے ( روگ

بغیر عیب اور روگ کے، کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا اس طرح سفید اور چمک دار ہو کر  ۱۔۴۴

نکلنا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے جیسا کہ برص کے مریض کی چمڑی سفید ہو جاتی 

ہے۔ بلکہ یہ دوسرا معجزہ ہے، جو ہم تجھے عطا کر رہے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ان 
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بَِّك اِٰلى فِْرَعْوَن َوَماَل ) دونوں معجزوں کا ذکر فرمایا  ' ( 14:۔ القصص44( ٕىِهۘ  فَٰذنَِك بُْرھَاٰنِن ِمْن رَّ

 'پس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے، فرعون اور اس کے سرداروں کے لئے 
 

ى  يهِتنَا اْلُكَْبه ِيََك ِمْن اه َُ  ۚ 11ِل

 ی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیںیہ اس لئے کہ ہم تجھے اپن
 

َّٗه َطغهي     11ِاْذَهْب ِاٰله ِفْرَعْوَن ِان

 (۱)اب تو فرعون کی طرف جا اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے 

فرعون کا ذکر اس لئے کیا کہ اس نے حضرت موسٰی علیہ السالم کی قوم بنی اسرائیل کو  ۱۔۴٤

ظلم روا رکھتا تھا۔ عالوہ ازیں اس کی سرکشی و  غالم بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے

۔ 78( اَنَا َربُُّكُم ااْلَْعٰلى) طغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی حٰتی کہ وہ دعوٰی کرنے لگا تھا 

 'میں تمہارا بلند تر رب ہوں ' ( 42:النازعات
 

ِْ ِلْ َصْدِرْي     11قَاَل َرٰبِ اْْشَ

 میرا سینہ میرے لئے کھول دے۔! وردگارنے کہا اے میرے پر( علیہ السالم)موسٰی 
 

ٓ َاْمرِْي  ْ ِلْ ِِٰ َ    11َوي

 اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے
 

َِٰساِِنْ  ْن ل    11َواْحلُْل ُعْقَدًة ٰمِ

 اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔
 

 ۠ 11يَْفَقـــهُْوا قَْوِلْ 

 تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔
 

ْن َاْهِٰلْ َواْجَعْل  ْ َوِزيًْرا ٰمِ    11ِلٰ

 اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے۔
 

ُرْوَن َاِِخ     11هه

 کو۔( علیہ السالم)یعنی میرا بھائی ہارون 
 

   10اْشُدْد ِبٖهٓ َاْزِرْي 

 تو اس سے میری کمر کس دے۔
 

ٓ َاْمرِْي      11َوَاْْشِْكُه ِِفْ

 (۱)اور اسے میرا شریک کار کر دے 

کہتے ہیں کہ موسٰی علیہ السالم جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو  ۱۔۲۴

کھجور یا موتی کی بجائے آگ کا انگارا منہ میں ڈال لیا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی اور 

جب ہللا تعاٰلی نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر ( ا بن کثیر)اس میں لکنت پیدا ہوگئی 

یغام پہنچاؤ تو حضرت موسٰی علیہ السالم کے دل میں دو باتیں آئیں ایک تو یہ کہ وہ بڑا میرا پ
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جابر اور متکبر بادشاہ ہے بلکہ رب ہونے تک کا دعویدار ہے دوسرا یہ کہ موسٰی علیہ السالم 

کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا تھا اور جس کی وجہ سے موسٰی کو اپنی جان 

لیے وہاں سے نکلنا پڑا تھا یعنی ایک فرعون کی عظمت وجباریت کا خوف اور بچانے کے 

دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا اندیشہ اور ان دونوں پر زائد تیسری بات زبان میں 

میرا سینہ کھول دے تاکہ میں ! لکنت حضرت موسٰی علیہ السالم نے دعا فرمائی کہ یا ہللا 

ں میرے کام کو آسان فرما دے یعنی جو مہم مجھے درپیش ہے اس میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکو

میری مدد فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے میں پوری وضاحت 

سے تیرا پیغام پہنچا سکوں اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں اس کے ساتھ 

کہتے ہیں کہ یہ عمر میں موسٰی علیہ )لیہ السالم کو یہ دعا بھی کی کہ میرے بھائی ہارون ع

بطور معین اور مددگار میرا وزیر اور شریک کار بنا دے وزیر موازر ( السالم سے بڑے تھے

کے معنی میں ہے یعنی بوجھ اٹھانے واال جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور 

ون علیہ السالم میرا مشیر اور بوجھ اٹھانے امور مملکت میں اسکا مشیر ہوتا ہے اسی طرح ہار

 واال ساتھی ہو۔
 

ا    َحَك َكِثْْيً بِٰ    11َّكْ نُس َ

 تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں
 

ا   نَْذُكَرَك َكِثْْيً  ۭ 11وَّ

 ۔(۱)اور بکثرت تیری یاد کریں 

تھ تیری تسبیح اور یہ دعاؤں کی علت بیان کی کہ اس طرح ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ سا ۱۔۲٤

 تیرا ذکر بھی زیادہ کر سکیں۔
 

ا   ََّك ُكْنَت ِبنَا بَِصْْيً  11ِان

 ۔(۱)بیشک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے واال ہے 

یعنی تجھے سارے حاالت کا علم ہے اور بچپن میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کئے،  ۱۔۲٢

 اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں محروم نہ رکھ۔
 

 11ْد ُاْوتِيَْت ُسْؤَِلَ يهُمْوٰسه   قَاَل قَ 

 (۱)جناب باری تعاٰلی نے فرمایا موسٰی تیرے تمام سواالت پورے کر دیے گئے 

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ، ہللا تعاٰلی نے زبان کی لکنت کو بھی دور فرما دیا ہوگا۔ اس  ۱۔۲٦

ت دور کرنے کی دعا نہیں لئے یہ کہنا صحیح نہیں کہ موسٰی علیہ السالم نے چونکہ پوری لکن

اَلیََکاُد یُبِْینُ )کی تھی، اس لئے کچھ باقی رہ گئی تھی۔ باقی رہا فرعون کا یہ کہنا  یہ تو صاف ' ( وَّ

 یہ ان کی تحقیق گزشتہ کیفیت کے اعتبار سے ہے۔' بول بھی نہیں سکتا 
 

ٓى    ًة ُاْخره    11َولََقْد َمنَنَّا عَلَْيَك َمرَّ

 (۱)ک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے ہم نے تو تجھ پر ای

قبولیت دعا کی خوشخبری کے ساتھ مزید تسلی اور حوصلے کے لئے ہللا تعاٰلی بچپن کے  ۱۔۲۷

اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے، جب موسٰی علیہ السالم کی ماں نے قتل کے اندیشے سے ہللا 

 سپرد کر دیا تھا کے حکم سے، جب وہ شیر خوار بچے تھے تابوت میں ڈل کر دریا کے
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 ٓ َك َما يُْو ه  ُاٰمِ
ٓ    11ِاْذ َاْوَحْينَآ ِاٰله

 جب کہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔
 

 ْ ُخْذُه عَُدو  ِلٰ اِحِل ََّيْ ْ   َوِلُتْصنََع عَٰله َعْيِنْ َاِن اْقِذِفْيِه ِِف التَّابُْوِت فَاْقِذِفْيِه ِِف الَْْيِٰ فَلُْيلِْقِه الَْْيُّ ِِبلسَّ ٰنِ ٗ  ۭ َوَالَْقْيُت عَلَْيَك َمَحبًَّة ٰمِ  ۘ 11َوعَُدو  َلَّ

کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے ال ڈالے گا اور 

اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و ( ۱)میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا 

 کی جائے۔( ۲)تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ( ۴)یت تجھ پر ڈال دی مقبول

مراد فرعون ہے جو ہللا کا بھی دشمن اور حضرت موسٰی علیہ السالم کا بھی دشمن تھا۔  ۱۔۲٢

یعنی لکڑی کا وہ تابوت تیرتا ہواجب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا 

معصوم بچہ تھا، فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لئے  گیا، تو اس میں ایک

 شاہی محل میں رکھ لیا۔

 یعنی فرعون کے دل میں ڈال دی یا عام لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی۔  ۴۔۲٢

چنانچہ ہللا کی قدرت کا اور اس کی حفاظت و نگہبانی کا کمال اور کرشمہ دیکھئے کہ  ۲۔۲٢

فرعون بیشمار بچوں کو قتل کروا چکا، تاکہ وہ زندہ نہ رہے، اسی بچے  جس بچے کی خاطر،

کو ہللا تعاٰلی اس کی گود میں پلوا رہا ہے، اور ماں اپنے بچے کو دودھ پال رہی ہے، لیکن اس 

 کی اجرت بھی اسی دشمن موسٰی علیہ السالم سے وصول کر رہی ہے۔
 

ٓ ُاْخُتَك فَتَُقْوُل َهْل َاُدلُّ  َزَن ڛ َوقَتَلَْت نَْفًسا فَنَجَّ ِاْذ تَْمَِشْ َك َّكْ تََقرَّ َعْيُِنَا َوََل ََتْ  ُاٰمِ
ٓ َك ِاٰله َك فُُتْوًَن  ڢ  ُُكْ عَٰله َمْن يَّْكُفُِلٗ  ۭ فََرَجْعنه َك ِمَن الَْغٰمِ َوفَتَنٰه ْينه

ٰهُمْوٰسه   ٓ َاْهِل َمْديََن ڏ ُُثَّ ِجئَْت عَٰله قََدٍر ي ِنْْيَ ِِفْ  11فَلَِبثَْت س ِ

جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں بتادوں جو اس کی ( یاد کر)

اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ( ۱)نگہبانی کرے 

اس پر بھی ہم نے ( ۴)ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈاال تھا 

۔ پھر تو کئی سال تک مدین (۲)مہیں غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا ت

 تو آیا۔! موٰسی( ۲)پھر تقدیر اٰلہی کے مطابق اے ( ٤)کے لوگوں میں ٹھہرا رہا 

یہ اس وقت ہوا، جب ماں نے تابوت دریا میں پھینک دیا تو بیٹی سے کہا، ذرا دیکھتی  ۱۔٤۰

لگتا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جب ہللا کی مشیت سے رہو، یہ کہاں کنارے 

موسٰی علیہ السالم فرعون کے محل میں پہنچ گئے، شیرخوارگی کا عالم تھا، چنانچہ دودھ پالنے 

والی عورتوں اور آیاؤں کو بالیا گیا لیکن موسٰی علیہ السالم کسی کا دودھ نہ پیتے موسٰی علیہ 

 ی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، السالم کی بہن خاموش

باآلخر اس نے کہا میں تمہیں ایسی عورت بتاتی ہوں جو تمہاری یہ مشکل دور کر دے گی، 

انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ اپنی ماں کو، جو موسٰی علیہ السالم کی بھی ماں تھی، بال 

ے ہللا کی تدبیر و مشیت الئی، جب ماں نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موسٰی علیہ السالم ن

 سے غٹا غٹ دودھ پینا شروع کر دیا۔

یہ ایک دوسرے احسان کا ذکر ہے، جب موسٰی علیہ السالم سے غیر ارادی طور پر ایک  ۴۔٤۰

 فرعونی کو صرف گھونسہ مارنے سے مر گیا، جس کا ذکر سورہ قصص میں آئے گا 

ابتالء یعنی ہم نے تجھے خوب  فتون دخول اور خروج کی طرح مصدر ہے یعنی ابتلیناک۲۔٤۰

آزمایا۔ یا یہ جمع ہے فتنہ کی جیسے حجرة کی حجور اور بدرة کی بدور کی جمع ہے یعنی ہم 

نے تجھے کئی مرتبہ یا بار بار آزمایا یا آزمائشوں سے نکاال مثال جو سال بچوں کے قتل کا تھا 

یا تمام دایاؤں کا دودھ تجھ تجھے پیدا کیا تیری ماں نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپرد کر د

پر حرام کر دیا تو نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی جس پر اس نے تیرے قتل کا ارادہ کر لیا 
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تھا تیرے ہاتھوں قبطی کا قتل ہوگیا وغیرہ ان تمام مواقع آزمائش میں ہم ہی تیری مدد اور چارہ 

 سازی کرتے رہے۔

تو یہاں سے نکل کر مدین چال گیا اور وہاں یعنی فرعونی کے غیر ارادی قتل کے بعد ٤۔٤۰ 

 کئی سال رہا۔ 

یعنی ایسے وقت میں تو آیا جو وقت میں نے اپنے فیصلے اور تقدیر میں تجھ سے ہم  ۲۔٤۰

کالمی اور نبوت کے لئے لکھا ہوا تھا یا قََدٍر سے مراد، عمر ہے یعنی عمر کے اس مرحلے 

 یس سال کی عمر میں۔میں آیا جو نبوت کے لئے موزوں ہے۔ یعنی چال
 

 ۚ 10َواْصَطنَْعُتَك ِلنَْفِِسْ 

 اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لئے پسند فرمایا لیا۔
 

يهِّتْ َوََل تَنِيَا ِِفْ ِذْكرِْي   ۚ 11ِاْذَهْب َانَْت َوَاُخْوَك ِِبه

ستی اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لئے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں س

 (۱)نہ کرنا 

 اس میں ہللا سے دعا کے لئے بڑا سبق ہے کہ انہیں کثرت سے ہللا کا ذکر کرنا چاہئے ۱۔٤۴
 

َّٗه َطغهى   ښ11ِاْذَهَبآ ِاٰله ِفْرَعْوَن ِان

 تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے
 

ٗ يََتَذكَُّر َاْو  ََّعِلَّ نًا ل َّيِٰ  11َُيْٰشه  فَُقْوََل ََلٗ قَْوًَل ل

 سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔( ۱)اسے نرمی 

یہ وصف بھی ہللا سے دعا کے لئے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ سختی سے لوگ بدکتے  ۱۔٤٤

ہیں اور دور بھاگتے ہیں اور نرمی سے قریب آتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اگر وہ ہدایت قبول 

 کرنے والے ہوتے ہیں۔
 

ـْطغهي قَاََل رَ  َـّ َّْفُرَط عَلَْينَآ َاْو َاْن ي َّنَا ََّنَاُف َاْن ي َّنَآ ِان  11ب

ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا ! دونوں نے کہا اے ہمارے رب

 اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔
 

ى  ُع َوَاره َِّنْ َمَعُْكَآ َاَْسَ  11قَاَل ََل ََّتَافَآ ِان

 (۱)کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں گا جواب مال 

تم فرعون کو جا کر کہو گے اور اس کے جواب میں جو کہے گا، میں وہ سنتا اور  ۱۔٤٦

تمہارے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا رہوں گا۔ اس کے مطابق میں تمہاری مدد اور اس کی 

 اس لئے اس کے پاس جاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چالوں کو ناکام کروں گا،
 

ّْبُْم  ۭ قَْد ِجئْ  اِۗء يَْل  ڏ َوََل تَُعٰذِ ٓ ِاْْسَ َِٰك فََاْرِسْل َمَعنَا بَِنْ ُه فَُقْوََلٓ ِاَنَّ َرُسْوََل َرب ى فَْاِتيه ََّبَع الْهُده ُ عَٰله َمِن ات َله َِٰك  ۭ َوالسَّ ب ْن رَّ يٍَة ٰمِ َك ِِبه  11نه

م اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ت

بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر 

 ہو جائے۔( ۱)آئے ہیں اور سالمتی اس کے لئے ہے جو ہدایت کا پابند 
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امن و سالمتی کی طرف دعوت ہے۔ جیسے نبی صلی ہللا  یہ سالم تحیہ نہیں ہے، بلکہ ۱۔٤۷

اسالم قبول کر )علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام مکتوب میں لکھا تھا، و اَْسلِْم، تَْسلَْم، 

ٰلُم َعٰلي َمِن اتَّبََع اْلھُٰدى)اس طرح مکتوب کے شروع میں آپ نے ( لے، سالمتی میں رہے گا ( َوالسَّ

اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مکتوب یا ( ابن کثیر)حریر فرمایا، بھی ت( 27:۔طہ40

مجلس میں مخاطب کرنا ہو تو اسے انہی الفاظ میں سالم کہا جائے، جو مشروط ہے ہدایت کے 

 اپنانے کے ساتھ۔
 

َب َوتََوٰٰله   11ِاَنَّ قَْد ُاْوِ َ ِالَْينَآ َانَّ الَْعَذاَب عَٰله َمْن َكذَّ

 طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹالئے اور روگردانی کرے اس کے لئے عذاب ہےہمارے 
 

بُُّْكَا يهُمْوٰسه   11قَاَل فََمْن رَّ

 تم دونوں کا رب کون ہے؟! فرعون نے پوچھا کہ اے موٰسی
 

ى   ٍء َخلَْقٗه ُُثَّ َهده ي ُكَّ ََشْ ْيٓ َاْعطه ِ ُّنَا اَّلَّ  11قَاَل َرب

ے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت، شکل عنایت فرمائی جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہ

 ۔(۱)پھر راہ سجھا دی 

مثالً جو شکل صورت انسان کے مناسب حال تھی، وہ اسے، جو جانوروں کے مطابق تھی  ۱۔٢۰

کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروریات ' راہ سجھائی ' وہ جانوروں کو عطا فرمائی 

نے اور بود و باش کا طریقہ سمجھا دیا، اس کے مطابق ہر کے مطابق رہن سہن، کھانے پی

 مخلوق کا سامان زندگی فراہم کرتی اور حیات مستعار کے دن گزارتی ہے۔
 

 10قَاَل فََما َِبُل الُْقُرْوِن اَْلُْوٰله  

 (۱)اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے 

سری طرف پھیرنے کے لئے یہ سوال کیا، یعنی پہلے لوگ جو فرعون نے بات کا رخ دو ۱۔٢۱

 غیر ہللا کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان کا حال کیا ہوگا؟
 

 ََ ْ ْ َوََل يَن ٍب ۚ ََل يَِضلُّ َرِٰبِ ْ ِِفْ ِكته  ۡ 11قَاَل ِعلُْمهَا ِعْنَد َرِٰبِ

، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے

 (۱)نہ بھولتا ہے 

حضرت موسٰی علیہ السالم نے جواب میں فرمایا، ان کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے۔ البتہ  ۱۔٢۴

ان کا علم میرے رب کو ہے، جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے وہ اس کے مطابق جزا و 

کہ اس کی نظر سے کوئی چھوٹی سزا دے گا، پھر اس کا علم اس طرح ہرچیز کو محیط ہے 

بڑی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی، نہ اسے بھول ہی ال حق ہو سکتی ہے۔ جب کہ مخلوق کے علم 

میں دونوں نقص موجود ہیں۔ ایک تو ان کا علم محیط کل نہیں، بلکہ ناقص ہے۔ دوسرے، علم 

رب کی مزید کے بعد وہ بھول بھی سکتے ہیں، میرا رب ان دونوں نقصوں سے پاک ہے۔ آگے، 

 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔
 

َماِۗء َماًۗء  ۭ فََاْخَرْجنَ  ُبًَل وَّ َاْنَزَل ِمَن السَّ َسَِلَ لَُُكْ ِفْْيَا س ُ ْي َجَعَل لَُُكُ اَْلَْرَض َمهًْدا وَّ ِ ِٰته اَّلَّ ََّباٍت ش َ ْن ن  11ا ِبٖهٓ َاْزَواًجا ٰمِ
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مہارے چلنے کے لئے راستے بنائے ہیں اسی نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور اس میں ت

اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی 

 ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔
 

هىى ُوِل الِنُّ ِِلَ ََلٰيهٍت َِلٰ    11ُُكُْوا َواْرَعْوا َانَْعاَمُُكْ  ۭ ِانَّ ِِفْ ذه

کچھ شک نہیں کہ اس میں عقلمندوں کے لئے ( ۱)ھی چراؤ تم خود کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو ب

 بہت سی نشانیاں ہیں۔( ۴)

یعنی بیشمار اقسام کی پیداوار میں کچھ چیزیں تمہاری خوراک اور لذت اور راحت کا  ۱۔٢٤

 سامان ہیں اور کچھ تمہارے چوپاؤں اور جانوروں کے لئے ہیں۔ 

ۃ اور عقلمند کو ُذْو نُْھیٍَۃ، اس لئے کہا جاتا ہے کہ باآلخر اُولُو النُّھَٰی عقل والے۔ عقل کو نُْھبَ  ۴۔٢٤

انہی کی رائے پر معاملہ انتہا پذیر ہوتا ہے، یا اس لئے کہ یہ نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں 

 (فتح القدیر)
 

ى    11ِمِْنَا َخلَْقنهُُكْ َوِفْْيَا نُِعْيُدُُكْ َوِمِْنَا َُّنْرُِجُُكْ ًَتَرًة ُاْخره

میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر  اس زمین

 کو نکال کھڑا کریں گے۔( ۱)دوبارہ تم سب 

مٹی ڈالتے وقت اس آیت کا پڑھنا ( یا بکے)بعض روایات میں دفنانے کے بعد تین مٹھیاں  ۱۔٢٢

ضعیف ہیں۔ تاہم آیت کے بغیر تین نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے منقول ہے، لیکن سنداً یہ روایات 

لپیں ڈالنے والی روایت، جو ابن ماجہ میں ہے، صحیح ہے، اس لئے دفنانے کے بعد دونوں 

ہاتھوں سے تین تین مرتبہ مٹی ڈالنے کو علماء نے مستحب قرارا دیا ہے۔ مالحظہ ہو کتاب 

 ۔۱٢۴الجنائر صفحہ 
 

يهِتنَا ُُكَّهَا فََكذَّ  ُه اه  11َب َوَاٰبه  َولََقْد َاَريْنه

 ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹالیا اور انکار کر دیا۔
 

رَِجنَا ِمْن َاْرِضنَا ِبِسْحرَِك يهُمْوٰسه   ْٰ  11قَاَل َاِجْئَتنَا ِلُت

کیا تو اسی لئے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک ! کہنے لگا اے موٰسی

 (۱)نکال دے  سے باہر

جب فرعون کو دالئل واضح کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھالئے گئے، جو عصا اور ید  ۱۔٢۷

بیضا کی صورت میں حضرت موسٰی علیہ السالم کو عطا کئے گئے تھے، تو فرعون نے اسے 

جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا اچھا تو ہمیں اس جادو کے زور سے ہماری زمین سے 

 ہے؟نکالنا چاہتا 
 

ُن َوََلٓ َانَْت َمََكًَن سُ  ِلُفٗه ََنْ ثِِْلٖ فَاْجَعْل بَْينَنَا َوبَيْنََك َمْوِعًدا َلَّ َُّنْ ََّك ِبِسْحٍر ٰمِ  11ًوى  فَلَنَْاِتيَن

اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور الئیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے 

کہ نہ ہم اس کا خالف کریں اور نہ تو، صاف ( ۱)درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے 

 (۴)میدان میں مقابلہ ہو۔ 

موعد مصدر ہے یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہو سکتے ہیں کوئی  ۱۔٢۲

 جگہ اور دن مقرر کر لے۔ 
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مکان سوی ۔ صاف ہموار جگہ، جہاں ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی سے دیکھ  ۴۔٢۲

 رابر کی جگہ، جہاں فریقین سہولت سے پہنچ سکیں۔سکے یا ایسی ب
 

َّشَ النَّاُس ُضـًحي   ْ  11قَاَل َمْوِعُدُُكْ يَْوُم الٰزِيْنَِة َوَاْن ُيُّ

کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ ( ۱)نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن ( علیہ السالم)موسٰی 

 دن چڑھے ہی جمع ہوجائیں

ئی اور ساالنہ میلے یا جشن کا دن ہے جسے وہ عید کے طور اس سے مراد نو روز یا کو ۱۔٢٢

 پر مناتے تھے۔
 

 11فَتََوٰٰله ِفْرَعْوُن فَـَجَمَع َكْيَدٗه ُُثَّ َاٰته  

 (۱)پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھکنڈے جمع کئے پھر آگیا 

 گیا۔ یعنی مختلف شہروں سے ماہر جادو گروں کو جمع کر کے اجتماع گاہ میں آ ۱۔٦۰
 

ى ِ َكِذًِب فَيُْسِحَتُُكْ ِبَعَذاٍب  ۚ َوقَْد َخاَب َمِن افََْته ْوا عََٰل اّلٰله ْوٰسه َويْلَُُكْ ََل تَْفََتُ  10  قَاَل لَهُْم مُّ

نے کہا تمہاری شامت آچکی، ہللا تعاٰلی پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ ( علیہ السالم)موٰسی 

یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات  تمہیں عذابوں سے ملیامیٹ کردے،

 ۔(۱)گھڑی۔ 

جب فرعون اجتماع گاہ میں جادو گروں کو مقابلہ کی ترغیب دے رہا تھا اور ان کو  ۱۔٦۱

انعامات اور قرب خصوصی سے نواز نے کا اظہار کر رہا تھا تو حضرت موسٰی علیہ السالم 

ر ان کے موجودہ رویے پر انہیں عذاب اٰلہی سے نے بھی مقابلے سے پہلے انہیں وعظ کیا او

 ڈرایا۔
 

ى   وا النَّْجوه  11فَتَنَاَزُعْوٓا َاْمَرُِهْ بَيَِْنُْم َوَاَْسُّ

پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہوگئے اور چھپ کر چپکے چپکے مشورہ 

 ۔(۱)کرنے لگے 

اختالف ہوا اور بعض چپکے  حضرت موسٰی علیہ السالم کے وعظ سے ان میں باہم کچھ ۱۔٦۴

چپکے کہنے لگے کہ یہ واقعی ہللا کا نبی ہی نہ ہو، اس کی گفتگو تو جادو گروں والی نہیں 

 پیغمبرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کا اظہار کیا۔
 

ْن َاْرِضُُكْ بِِسْحرَِِهَ  ُُكْ ٰمِ رِجه ْ ِن َاْن ُيُّ ِن يُرِيْده ِحره ىِن لَسه ذه  11ا َويَْذَهَبا ِبَطرِيَْقِتُُكُ الُْمْثٰله قَالُْوٓا ِاْن ھه

کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے 

 ۔(۱)تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں 

ل کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ اگر مثلٰی، طریقۃ کی صفت ہے یہ امثل کی تانیث ہے افض۱۔٦۲

کے زور سے غالب آ گئے، تو سادات و اشراف اس کی طرف ' جادو ' یہ دونوں بھائی اپنے 

مائل ہو جائیں گے، جس سے ہمارا اقتدار خطرے میں اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا۔ 

گے۔ یعنی اپنے مشرکانہ عالوہ ازیں ہمارا بہترین طریقہ یا مذہب، اسے بھی یہ ختم کر دیں 

قرار دیا جیسا کہ آج بھی ہر باطل مذہب اور فرقے کے "بہترین"مذہب کو بھی انہوں نے 

ہر فرقہ جو ( کل حزب بما لدیھم فرحون)پیروکار اسی زعم فاسد میں مبتال ہیں سچ فرمایا ہللا نے 

 اس کے پاس ہے اس پر ریچھ رہا ہے۔ ۔
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ُعْوا َكْيَدُُكْ ُُثَّ ا َتْعٰله فََاَْجِ  11ـُْتْوا َصفًّا  ۚ  َوقَْد َافْلََح الَْيْوَم َمِن اس ْ

تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کرکے آؤ، جو آج غالب آگیا وہی بازی لے 

 گیا۔
 

َل َمْن َالْقهي  آ َاْن نَُّكْوَن َاوَّ آ َاْن تُلِْقَي َوِامَّ ٓ ِامَّ  11قَالُْوا يهُمْوٰسه

 یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔! گے اے موٰسیکہنے ل
 

ي    َا تَْسعه ِرِِهْ َاِنَّ يَُّل ِالَْيِه ِمْن ِْسْ ُْم ُُيَ  11قَاَل بَْل َالُْقْوا  ۚ فَِاَذا ِحَبالُهُْم َوِعِصْيُّ

لگا کہ ان  کو یہ خیال گزرنے( علیہ السالم)اب تو موسٰی ( ۱)جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو 

 (۴)کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں 

حضرت موسٰی علیہ السالم نے انہیں پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لئے کہا، تاکہ ان پر یہ  ۱۔٦٦

واضح ہو جائے کہ وہ جادو گروں کی اتنی بڑی تعداد سے، جو فرعون جمع کر کے لے آیا ہے، 

رانہ کمال اور کرتبوں سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ دوسرے، ان کی ساحرانہ اسی طرح ان کے ساح

شعبدہ بازیاں، جب معجزہ اٰلہی سے چشم زدن میں ہوا ہو جائیں گی، تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے 

گا اور جادوگر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے، واقعی اسے ہللا کی تائید 

 میں اس کی ایک الٹھی ہمارے سارے کرتبوں کو نگل گئی۔  حاصل ہے کہ آن واحد

قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور الٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھیں،  ۴۔٦٦

بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہوتا تھا، جیسے مسمریزم کے ذریعے سے نظر بندی کر 

ا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر دی جاتی ہے۔ تاہم اس کا اثر یہ ضرور ہوت

ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، گو شے کی حقیقت تبدیل نہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ 

 جادو کتنا بھی اونچے درجے کا ہو، وہ شے کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا۔
 

ْوٰسه   11فََاْوَجَس ِِفْ نَْفِسٖه ِخْيَفًة مُّ

 نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔( السالم علیہ)پس موسٰی 
 

ََّك َانَْت اَْلَعْٰله    11قُلْنَا ََل ََّتَْف ِان

 ۔(۱)ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا 

اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اگر حضرت موسٰی علیہ السالم نے خوف محسوس کیا،  ۱۔٦۲

ز تھی، جو کمال نبوت کے منافی ہے نہ عصمت کے۔ کیونکہ نبی بھی بشر تو یہ ایک طبعی چی

ہی ہوتا ہے اور بشریت کے طبعی تقاضوں سے نہ وہ باال ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، بہرحال 

علیہ )موسٰی علیہ السالم کے اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے ہللا تعاٰلی نے فرمایا، موسٰی 

ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہی غالب رہے گا، اس جملے کسی بھی لحاظ سے ( السال م

سے طبعی خوف اور دیگر اندیشوں، سب کا ہی ازالہ فرما دیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ اگلی 

 آیت میں ہے۔
 

ٍر  ۭ َوََل يُْفِلحُ  ِ ََّما َصنَُعْوا َكْيُد ْسه اِحُر َحْيُث َاٰته   َوَالِْق َما ِِفْ يَِمْيِنَك تَلَْقْف َما َصنَُعْوا  ۭ ِان  11السَّ

اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے، انہوں 

نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے 

 کامیاب نہیں ہوتا۔
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َمنَّ  َحَرُة ُْسًَّدا قَالُْوٓا اه ُرْوَن َوُمْوٰسه فَُالِْقَي السَّ  11ا ِبَرٰبِ هه

علیہما )اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسٰی 

 کے رب پر ایمان الئے( السالم
 

ْحَر ۚ فَََلُ  ََّمُُكُ الٰسِ ْي عَل ِ ُُكُ اَّلَّ َّٗه لََكِبْْيُ َذَن لَُُكْ  ۭ ِان َمنَُْتْ ََلٗ قَْبَل َاْن اه ُّنَ قَاَل اه َِٰبنَُُّكْ ِِفْ ُجُذْوٌِ النَّْخِل ۡ َولََتْعلَُمنَّ َاي ََلُوَصل ْن ِخََلٍف وَّ َعنَّ َايِْديَُُكْ َوَاْرُجلَُُكْ ٰمِ آ َاَشدُّ قَٰطِ

َابْقهي    10عََذاًِب وَّ

فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً تمہارا بڑا 

میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے ( سن لو)س نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، بزرگ ہے ج

کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح ( ۱)

 معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔

 سیدھا ہاتھ تو بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ تو سیدھا پاؤںکا مطلب ہے ( الٹے سیدھے)ِمْن ِخاَلِف  ۱۔۷۱
 

ََّما تَقْ  ْي فََطَرََن فَاْقِض َمآ َانَْت قَاٍض ۭ ِان ِ نهِت َواَّلَّ ُّْؤِثَرَك عَٰله َما َجاَۗءََن ِمَن الَْبيِٰ نَْيا قَالُْوا لَْن ن وَة الُّ ِذِه الَْحيه  ۭ 11ِِضْ هه

تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنےآ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم 

اب تو تو جو کچھ کرنے واال ہے کر ( ۱)چکیں ہیں، اور اس ہللا پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے 

 میں ہی ہے۔( ۴)گزر، تو جو کچھ بھی حکم چال سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی 

پر ہو اور یہ بھی  یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب والذی فطرنا کا عطف ما جاءنا۱۔۷۴

صحیح ہے تاہم بعض مفسرین نے اسے قسم قرار دیا ہے۔ یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے 

 ہمیں پیدا کیا، ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکیں۔ 

یعنی تیرے بس میں جو کچھ ہے وہ کر لے ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا  ۴۔۷۴

چل سکتا ہے جب کہ ہم جس پروردگار پر ایمان الئے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا  میں ہی

وآخرت دونوں جگہوں پر ہے مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم وستم سے تو بچ 

جائیں گے کیونکہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا لیکن 

ن رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل اگر ہم اپنے رب کے نافرما

سکتے وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر قادر ہے رب پر ایمان النے کے بعد ایک مومن کی زندگی 

میں جو عظیم انقالب آنا اور دنیا کی بےثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی پر جس طرح یقین 

ر جو تکلیفیں آئیں انہیں جس حوصلہ وصبر اور عزم و ہونا چاہیے اور پھر اس عقیدہ وایمان پ

استقامت سے برداشت کرنا چاہیے جادو گروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان 

النے سے قبل کس طرح وہ فرعون سے انعامات اور دنیاوی جاہ ومنصب کے طالب تھے لیکن 

کر سکی نہ تشدید وتعذیب کی دھمکیاں ایمان النے کے بعد کوئی ترغیب وتحریض انہیں متزلزل 

 انہیں ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔
 

َابْ  ُ َخْْيٌ وَّ ْحِر ۭ َواّلٰله نَا َوَمآ اَْكَرْهَتنَا عَلَْيِه ِمَن الٰسِ يه ِٰنَا ِلَيْغِفَر لَنَا َخطه َمنَّا ِبَرب ٓ اه  11قهي  ِاَنَّ

ئے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور اپنے پروردگار پر ایمان ال( اس امید سے)ہم 

ہللا ہی بہتر اور ہمیشہ ( ۱)جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے ( کا گناہ)جادوگری ( خاص کر)

 ۔(۴)باقی رہنے واال ہے 

علیہ )ہماری وہ غلطیاں بھی معاف فرما دے جو موسٰی ' دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ  ۱۔۷۲

اس ' مجبور کرنے پر ہم نے عمل جادو کی صورت میں کیں۔ کے مقابلے میں تیرے ( السالم

 صورت میں َما اَْکَرْھتَنَا کا عطف َخطَایانا پر ہوگا۔ 
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اَْبٰقي)یہ فرعون کے الفاظ،  ۴۔۷۲ کا جواب ہے کہ اے ( 73:۔طہ40( َولَتَْعلَُمنَّ اَیُّنَآ اََشدُّ َعَذابًا وَّ

رہا ہے، ہللا تعاٰلی کے ہاں ہمیں اجر و تو جو سخت ترین عذاب کی ہمیں دھمکی دے ! فرعون

 ثواب ملے گا، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔
 

َ  ۭ ََل يَُمْوُت ِفْْيَا َوََل َُيْٰيه  َّٗه ُمْجرًِما فَِانَّ ََلٗ ََجََّنَّ ِت َرب ْ َّٗه َمْن َّيَّ  11ِان

ہوگا اس کے لئے دوزخ ہے،  بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر ہللا تعاٰلی کے ہاں حاضر

 (۱)جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی 

یعنی عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کریں گے، تو موت نہیں آئے گی اور رات دن  ۱۔۷٤

عذاب میں مبتال رہنا، کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسموں سے نچڑا 

 ہوا خون 

 ہوگی؟ اور پیپ ملنا، یہ کوئی زندگی
 

ُت الُْعٰله  َرجه َك لَهُُم الَّ
ِٕ
ى
ۗ ِت فَُاوله ِلحه ِتٖه ُمْؤِمنًا قَْد َُعَِل الٰصه ْ    11َوَمْن َّيَّ

اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کئے ہونگے 

 اس کے لئے بلند و باال درجے ہیں۔
 

َِتَ  رِْي ِمْن ََتْ ُؤا َمْن تََزٰٰكه َجنٰهُت عَْدٍن َّتْ ۗ ِِلَ َجزه ْيَن ِفْْيَا  ۭ َوذه ِِلِ    11ا اَْلَِْنهُر خه

ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام 

 ۔(۱)ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا 

ملے گی، اس کا ذکر جہنمیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پر آسائش زندگی  ۱۔۷٦

فرمایا اور واضح کر دیا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہونگے جو ایمان النے کے بعد اس کے 

تقاضے پورے کریں گے۔ یعنی اعمال صالح اختیار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے 

ہ پاک کریں گے۔ اس لئے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کر دینے کا نام نہیں ہے بلک

 عقیدہ و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔
 

ُف  ٓ ڏ َاْن َاْْسِ ِبِعَباِدْي فَاْْضِْب لَهُْم َطرِيْقًا ِِف الَْبْحِر يَبًَسا    َلَّ ََّته ََل ََّتْٰشه َولََقْد َاْوَحْينَآ ِاٰله ُمْوٰسه  11 َدَرًَك وَّ

یرے بندوں کو لے کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات م( علیہ السالم)ہم نے موسٰی 

 ۔(۴)پھر نہ تجھے کسی کے آپکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر ( ۱)چل 

جب فرعون ایمان بھی نہیں الیا اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، تو  ۱۔۷۷

 ہللا تعاٰلی نے موسٰی علیہ السالم کو یہ حکم دیا۔

ٰی علیہ السالم نے ہللا کے حکم سے اس کی تفصیل سورة الشعرا میں آئے گی کہ موس ۴۔۷۷

 سمندر میں الٹھی ماری، جس سے سمندر میں گزرنے کے لئے خشک راستہ بن گیا۔ 

 خطرہ فرعون اور اس کے لشکر کا اور ڈر پانی میں ڈوبنے کا۔ ۲۔۷۷
 

َْيُْم  َن الَْْيِٰ َما غَش ِ َْيُْم ٰمِ ُنْوِدٖه فََغش ِ  ۭ 11فََاتَْبَعهُْم ِفْرَعْوُن ِِبُ

نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا  فرعون

 (۱)جانے واال تھا 

یعنی اس خشک راستے پر جب فرعون اور اس کا لشکر چلنے لگا، تو ہللا نے سمندر کو  ۱۔۷۲

حکم دیا کہ حسب سابق رواں دواں ہو جا، چنانچہ وہ خشک راستہ چشم زدن پانی کی موجوں 

میں تبدیل ہوگیا اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہوگیا۔ غشیھم، کے معنی ہیں عالھم وأصابھم 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 705 

سمندر کا پانی ان پر غالب آ گیا۔ ماغشیھم یہ تکرار تعثیم وتہویل یعنی ہولناکی کے بیان کے لیے 

 ہے یا اس کے معنی ہیں جو کہ مشہور ومعروف ہے۔ ۔
 

ى  َوَاَضلَّ ِفْرَعْوُن قَْوَمٗه َومَ   11ا َهده

 (۱)فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا 

 اس لئے کہ سمندر میں غرق ہونا ان کا مقدر تھا ۱۔۷٢
 

لْنَا عَ  ْوِر اَْلَيَْمَن َونَزَّ عَْدنهُُكْ َجاِنَب الطُّ ُُكْ َووه ْن عَُدٰوِ ُُكْ ٰمِ ْينه اِۗءيَْل قَْد َاَْنَ ٓ ِاْْسَ ى  يهبَِنْ لْوه  11لَْيُُكُ الَْمنَّ َوالسَّ

دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی ! اے بنی اسرائیل

 (۴)اور تم پر من و سلوٰی اتارا ( ۱)دائیں طرف کا وعدہ 

اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٰی علیہ السالم کوہ طور پر تمہیں یعنی تمہارے نمائندے بھی  ۱۔۲۰

لے کر آئیں تاکہ تمہارے سامنے ہی ہم موسٰی علیہ السالم سے ہم کالم ہوں، یا ضمیر جمع ساتھ 

اس لئے الئی گئی کہ کوہ طور پر موسٰی علیہ السالم کو بالنا، بنی اسرائیل ہی کی خاطر اور 

 انہی کی ہدایت و رہنمائی کے لئے تھا۔ 

یں گزر چکا ہے۔ من کوئی میٹھی من و سلوٰی کے نزول کا واقعہ، سورہ بقرہ کے آغاز م ۴۔۲۰

چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوئی تھی اور سلوٰی سے مراد بٹیر پرندے ہیں جو کثرت سے ان 

 (ابن کثیر)کے پاس آتے اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کر پکاتے اور کھا لیتے۔ 
 

بهِت َما َرَزْقنهُُكْ َوََل تَْطَغْوا ِفْيِه فَيَِحلَّ  ى  ُُكُْوا ِمْن َطيِٰ ِلْل عَلَْيِه غََضِبْ فََقْد َهوه ْ  10عَلَْيُُكْ غََضِبْ ۚ َوَمْن ُيَّ

ورنہ تم پر میرا ( ۱)تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ، اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو 

 ۔(۴)غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا 

زوں کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف تجاوز مت یعنی حالل اور جائز چی ۱۔۲۱

کرو، یا ہللا کی نعمتوں کا انکار کر کے یا کفر ان نعمت کا ارتکاب کر کے اور نافرمانی کر کے 

حد سے تجاوز نہ کرو، ان تمام مفہومات پر طغیان کا لفظ صادق آتا ہے اور بعض نے کہا کہ 

ے زیادہ پرندے پکڑنا یعنی حاجت کے مطابق پرندے طغیان کا مفہوم ہے، ضرورت و حاجت س

 پکڑو اور اس سے تجاوز مت کرو۔ 

دوسرے معنی یہ بیان کئے گئے ہیں کہ وہ ہاویہ یعنی جہنم میں گرا۔ ہاویہ جہنم کا نچال  ۴۔۲۱

 حصہ ہے، یعنی جہنم کی گہرائی والے حصے کا مستحق ہوگیا۔
 

مَ  َِٰمْن ًَتَب َواه ْ لََغفَّاٌر ل ى  َوِاِّنٰ  11َن َوَُعَِل َصاِلًحا ُُثَّ اْهَتده

ہاں بیشک میں انہیں بخش دینے واال ہوں جو توبہ کریں ایمان الئیں نیک عمل کریں اور راہ 

 (۱)راست پر بھی رہیں 

یعنی مغفرت اٰلہی کا مستحق بننے کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں۔ کفر و شرک اور  ۱۔۲۴

ر راہ راست پر چلتے رہنا یعنی استقالل حٰتی کہ ایمان معاصی سے توبہ، ایمان، عمل صالح او

ہی پر اسے موت آئے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ و ایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک کا 

راستہ اختیار کر لیا، حٰتی کہ موت بھی اسے کفر و شرک پر ہی آئے تو مغفرت اٰلہی کے بجائے 

 عذاب کا مستحق ہوگا۔
 

 11ْن قَْوِمَك يهُمــْوٰسه  َوَمآ َاْْعََِلَ عَ 

 کون سی چیز جلدی لے آئی؟( غافل کرکے)تجھے اپنی قوم سے ! اے موٰسی
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ٰضه  لُْت ِالَْيَك َرٰبِ ِلََتْ ٓ َاثَرِْي َوَْعِ  11قَاَل ُِهْ ُاوََلِۗء عَٰله

تیری طرف جلدی اس ! کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب

 ۔(۱)کہ تو خوش ہو جائے لئے کی 

سمندر پار کرنے کے بعد موسٰی علیہ السالم اسرائیل کے سربرآوردہ لوگوں کو ساتھ لے  ۱۔۲٤

کر کوہ طور کی طرف چلے، لیکن رب کے شوق مالقات میں تیز رفتاری سے ساتھیوں کو 

رضا پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی طور پر پہنچ گئے، سوال کرنے پر جواب دیا، مجھے تو تیری 

کی طلب اور اس کی جلدی تھی۔ وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا 

مطلب یہ نہیں کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے کوہ طور کے قریب 

 ہی ہیں اور وہاں میری واپسی کے منتظر ہیں۔
 

اِمرِيُّ  قَاَل فَِاَنَّ قَْد فَتَنَّا قَْوَمَك ِمْنْۢ بَْعِدكَ  هُُم السَّ  11َوَاَضلَـّ

ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے ! فرمایا

(۱) 

حضرت موسٰی علیہ السالم کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو بچھڑا  ۱۔۲٢

علیہ السالم کو دی کہ سامری  پوجنے پر لگا دیا، جس کی اطالع ہللا تعاٰلی نے طور پر موسیٰ 

نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے، فتنے میں ڈالنے کی نسبت ہللا نے اپنی طرف باحیثیت خالق 

کے کی ہے، ورنہ اس گمراہی کا سبب تو سامری ہی تھا۔ جیسا کہ اضلھم السامری سے واضح 

 ہے۔
 

ٓ ِاٰله قَْوِمٖه غَْضَباَن َاِسًفا    قَالَ  لَّ عَلَْيُُكْ  فََرَجَع ُمْوٰسه ِ ْ َاْن ُيَّ ُُِٰكْ فََاْخلَْفَُتْ يهَقْوِم َالَْم يَِعْدُُكْ َربُُُّكْ َوعًْدا َحَسـنًا ڛ َافََطاَل عَلَْيُُكُ الَْعهُْد َاْم َاَرْدُتُّ ب ْن رَّ  غََضٌب ٰمِ

ْوِعِدْي    11مَّ

نے لگے کہ سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے، اور کہ( علیہ السالم)پس موسٰی 

تھا؟ کیا اس کی ( ۱)کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا ! اے میری قوم والو

بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا ( ۴)مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ 

 (۲)غضب نازل ہو؟ کہ تم نے میرے وعدے کے خالف کیا 

ح و ظفر کا وعدہ ہے اگر وہ دین پر قائم رہے یا تورات عطا اس سے مراد جنت کا یا فت ۱۔۲٦

 کرنے کا وعدہ ہے، جس کے لئے طور پر انہیں بالیا گیا تھا۔ 

کیا اس عہد کو مدت دراز گزر گئی تھی کہ تم بھول گئے، اور بچھڑے کی پوجا شروع  ۴۔ ۲٦

 کر دی۔ 

ر سے واپسی تک وہ ہللا کی قوم نے موسٰی علیہ السالم سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی طو ۲۔۲٦

اطاعت و عبادت پر قائم رہیں گے، یا یہ وعدہ تھا کہ ہم بھی طور پر آپ کے پیچھے پیچھے آ 

 رہے ہیں لیکن راستے میں ہی رک کر انہوں نے گو سالہ پرستی شروع کر دی۔
 

لْنَآ َاْوَزارً  ِكنَّا ُْحِٰ اِمرِيُّ  قَالُْوا َمآ َاْخلَْفنَا َمْوِعَدَك ِبَمْلِكنَا َوله ِِلَ َالَْقي السَّ َا فََكذه ْن ِزيْنَِة الَْقْوِم فََقَذفِْنه    11ا ٰمِ

( ۱)انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خالف نہیں کیا 

بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ الد دیئے گئے تھے، انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح 

 ڈال دیئے۔ سامری نے بھی

یعنی ہم نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا بلکہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر  ۱۔۲۷

 ہوگئی، آگے اس کی وجہ بیان کی



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 707 

 

ُ ُمْوٰسه ۥ فَنَِِسَ  َذآ ِالهـــهُُُكْ َوِاَله ٗ ُخَواٌر فَقَالُْوا ھه ــًَل َجَسًدا َلَّ  ۭ 11فََاْخَرَج لَهُْم ِْعْ

ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچھڑے کا بت، جس کی گائے کی  پھر اس نے لوگوں کے لئے

اور موسٰی کا بھی۔ لیکن ( ۱)سی آواز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے 

 موسٰی بھول گیا ہے۔

زینۃ سے زیورات اور القوم سے قوم فرعون مراد ہے۔ کہتے ہیں یہ زیورات انہوں نے ۱۔۲۲

ا لئے تھے، اسی لئے انہیں بوجھ کہا گیا کیونکہ یہ ان کے لئے جائز نہیں فرعونیوں سے عاریتً 

جو مسلمانوں )تھے، چنانچہ انہیں جمع کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، سامری نے بھی 

گمراہ تھا اس نے تمام زیورات کو تپا کر ایک طرح بچھڑا بنا ( کے بعض گمراہ فرقوں کی طرح

باہر آنے جانے سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے  دیا کہ جس میں ہوا کے اندر

اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ موسٰی علیہ السالم تو گمراہ ہوگئے ہیں کہ وہ ہللا سے ملنے 

 کے لئے طور پر گئے ہیں، جبکہ تمہارا اور موسٰی علیہ السالم کا معبود تو یہ ہے۔
 

ََل نَْفًعا  َافَََل يََرْوَن َاَلَّ يَْرجِ  ََل يَْمِِلُ لَهُْم َْضًّا وَّ ْم قَْوًَل ڏ  وَّ    11ُع ِالَْْيِ

کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ 

 (۱)ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے 

رتے ہوئے فرمایا کہ ان عقل کے ہللا تعاٰلی نے ان کی جہالت و نادنی کی وضاحت ک ۱۔۲٢

اندھوں کو اتنا بھی نہیں پتہ چال کہ یہ بچھڑا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ نہ نفع نقصان پہنچانے 

پر قادر ہے۔ جب کہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر ایک کی فریاد سننے پر، نفع و نقصان 

 پہنچانے پر اور حاجت برآوری پر قادر ہو۔
 

َِّبُعْوِِنْ َوَاِطْيُعْوٓا َامْ َولََقْد قَاَل لَهُ ُن فَات ْْحه ََّما فُتِْنَُتْ ِبٖه ۚ َوِانَّ َربَُُّكُ الرَّ ُرْوُن ِمْن قَْبُل يهَقْوِم ِان  11رِْي  ْم هه

اس ! نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا اے میری قوم والو( علیہ السالم)اور ہارون 

مہارا حقیقی پروردگار تو ہللا رحٰمن ہی ہے، بچھڑے سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، ت

 ۔(۱)پس تم سب میری تابعداری کرو۔ اور میری بات مانتے چلے جاؤ 

حضرت ہارون علیہ السالم نے یہ اس وقت کہا جب یہ قوم سامری کے پیچھے لگ کر  ۱۔٢۰

 بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی
 

ِكِفْْيَ َحِٰته  َِ عَلَْيِه عه ََّْبَ  10يَْرِجَع ِالَْينَا ُمْوٰسه   قَالُْوا لَْن ن

کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے ( علیہ السالم)انہوں نے جواب دیا کہ موسٰی 

 (۱)رہیں گے 

اسرائیلیوں کو یہ گو سالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السالم کی بات کی بھی پروا نہیں کی  ۱۔٢۱

 ار کر دیا۔اور اس کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انک
 

هُرْوُن َما َمنََعَك ِاْذ َرَاْيََتُْم َضلُّْوٓا    11قَاَل ُّيه

انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز ! کہنے لگے اے ہارون( علیہ السالم)موسٰی 

 نے روکا تھا۔
 

َِّبَعِن ۭ َافََعَصيَْت َاْمرِْي   11َاَلَّ تَت

 (۱)میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا۔ کیا تو بھی 
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یعنی اگر انہوں نے تیری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو تجھ کو فوراً میرے پیچھے  ۱۔٢۲

کوہ طور پر آ کر مجھے بتالنا چاہیے تھا تو نے بھی میرے حکم کی پروا نہ کی۔ یعنی جانشینی 

 کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔
 

اِۗءيَْل َولَْم تَْرقُْب قَاَل يَْبنَـُؤمَّ ََل ًتَْ  ٓ ِاْْسَ ْقَت بَْْيَ بَِنْ ْ َخِشيُْت َاْن تَُقْوَل فَرَّ ْ ۚ ِاِّنٰ ِٰ  11قَْوِلْ  ُخْذ ِبِلْحَيِّتْ َوََل ِبَرْا

میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال ! نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی( علیہ السالم)ہارون 

کہ تو نے بنی ( ۱)فرمائیں ( نہ)ن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دام

 (۴)اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ 

حضرت موسٰی علیہ السالم قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضب ناک تھے  ۱۔٢٤

جن کو وہ اپنا خلیفہ بنا اور سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون علیہ السالم کی، 

کر گئے تھے، خوش آمد کا بھی دخل ہو، اس لئے سخت غصے میں ہارون علیہ السالم کی 

داڑھی اور سر پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنا اور پوچھنا شروع کیا، جس پر حضرت ہارون علیہ 

 السالم نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ 

علیہ السالم کا جواب یہ نقل ہوا ہے کہ قوم نے مجھے سورہ اعراف میں حضرت ہارون  ۴۔٢٤

جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ( ۱٤۴آیت۔ )کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے درپے ہوگئی 

ہارون علیہ السالم نے اپنی ذمے داری پوری طرح نبھائی اور انہیں سمجھا نے اور گو سالہ 

یکن معاملے کو اس حد تک نہیں جانے پرستی سے روکنے میں مداہنت اور کوتاہی نہیں کی۔ ل

دیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے کیونکہ ہارون علیہ السالم کے قتل کا مطلب پھر ان کے 

حامیوں اور مخالفوں میں آپس میں خونی تصادم ہوتا اور بنی اسرائیل واضح طور پر دو گروہوں 

لیہ السالم چوں کہ میں بٹ جاتے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے حضرت موسٰی ع

خود وہاں موجود نہ تھے اس لیے صورت حال کی نزاکت سے بےخبر تھے اسی بنا پر حضرت 

ہارون علیہ السالم کو انہوں نے سخت سست کہا لیکن پھر وضاحت پر وہ اصل مجرم کی طرف 

کہ مسلمانوں کے ( جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں)متوجہ ہوئے اس لیے یہ استدالل صحیح نہیں 

حاد وارفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ ات

 حضرت ہارون علیہ السالم نے نہ ایسا کیا ہی ہے نہ ان کے قول کا یہ مطلب ہی ہے۔
 

 11قَاَل فََما َخْطُبَك يهَساِمرِيُّ  

 نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے۔( علیہ السالم)موسٰی 
 

لَْت ِلْ نَفْ  قَالَ  ِِلَ َسوَّ ُسْوِل فَنََبْذَُتَا َوَكذه ْن َاثَِر الرَّ ْوا ِبٖه فََقَبْضُت قَْبَضًة ٰمِ ُت ِبَما لَْم يَْبُّصُ  11ِِسْ  بَُّصْ

اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے قاصِد اٰلہی 

اسی طرح میرے دل نے یہ بات ( ۱)ے اس میں ڈال دیا کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اس

 میرے لئے بھلی بنا دی۔

مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السالم کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے  ۱۔٢٦

دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی اس نے سنبھال رکھ لی، جس میں کچھ کرامات 

نے پگھلے ہوئے زیورات یا بچھڑے میں ڈالی تو اس  کے اثرات تھے۔ اس مٹی کی مٹھی اس

 میں سے ایک قسم کی آواز نکلنی شروع ہوگئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔
 

لََفٗه  ۚ  َوانُْظرْ  َّْن َُّتْ وِة َاْن تَُقْوَل ََل ِمَساَس ۠ َوِانَّ َِلَ َمْوِعًدا ل ٓ ِالههِ قَاَل فَاْذَهْب فَِانَّ َِلَ ِِف الَْحيه َّٗه ُُثَّ لَنَنِْسَفنَّٗه ِِف ِاٰله ْي َظلَْت عَلَْيِه عَاِكًفا   ۭ لَنَُحٰرِقَن ِ َك اَّلَّ

 11الَْْيِٰ نَْسًفا  
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اور ( ۱)کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا 

اب تو اپنے اس  اور( ۴)ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا 

معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کئے ہوئے تھا کہ ہم اسے جال کر دریا میں ریزہ ریزہ 

 (۲)اڑائیں گے۔ 

یعنی عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لئے کہ  ۱۔٢۷

مبتال ہو جاتے۔ اس لئے  اسے چھو تے ہی چھونے واال بھی اور یہ سامری بھی دونوں بخار میں

جب کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا کہا جاتا ہے کہ پھر یہ انسانوں کی بستی سے نکل 

کر جنگل میں چال گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرت کا نمونہ 

فن اور مکر و فریب  بنا رہا، گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جو شخص جتنا زیادہ حیلہ و

اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرت 

 ناک ہوگی۔ 

 یعنی آخرت کا عذاب اس کے عالوہ ہے جو ہرصورت بھگتنا پڑے گا۔  ۴۔٢۷

اہیے ان اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کا نام ونشان تک مٹا ڈالنا چ ۲۔٢۷

کی نسبت کتنی ہی مقدس ہستیوں کی طرف ہو، توہین نہیں، جیسا کہ اہل بدعت، قبر پرست اور 

تعزیہ پرست باور کراتے ہیں بلکہ یہ توحید کا منشا اور دینی غیرت کا تقاضا ہے جیسے اس 

واقعے میں اس اثرالرسول کو نہیں دیکھا گیا جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ 

 ھی کیا گیا اس کے باوجود اس کی پروا نہیں کی گئی اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا تھا۔ب
 

ٍء ِعلًْما   َ ِاَلَّ ُهَو   ۭ َوِسَع ُكَّ ََشْ ْي ََلٓ ِاَله ِ ُ اَّلَّ ََّمآ ِالهــهُُُكُ اّلٰله  11ِان

رستش کے اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف ہللا ہی ہے اس کے سوا کوئی پ

 قابل نہیں۔ اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے
 

َنَّ ِذْكًرا   ُ تَيْنهَك ِمْن لَّ َبَق  ۚ َوقَْد اه َْْۢباِۗء َما قَْد س َ ِِلَ نَُق ُُّّ عَلَْيَك ِمْن َان  ڻ11َكذه

پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم ( ۱)اس طرح ہم تیرے سامنے 

 ۔(۴)اس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں تجھے اپنے پ

یعنی جس طرح ہم نے فرعون و موسٰی علیہ السالم کا قصہ بیان کیا، اسی طرح انبیاء کے  ۱۔٢٢

حاالت ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے باخبر ہوں، اور اس میں عبرت کے پہلو ہوں، 

 میں صحیح رویہ اختیار کریں۔ انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں تاکہ لوگ اس کی روشنی

سے مراد قرآن عظیم ہے۔ جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا، ہدایت ( ذکر)نصیحت  ۴۔٢٢

 اختیار کرتا اور نجات و سعادت کا راستہ اپناتا ہے۔
 

َمِة ِوْزًرا  ِمُل يَْوَم الِْقيه َّٗه َُيْ    ٠١١َمْن َاْعَرَض َعْنُه فَِان

 ۔(۴)وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ الدے ہوئے ہوگا ( ۱)اس سے جو منہ پھیر لے گا 

یعنی اس پر ایمان نہیں الئے گا اور اس میں جو کچھ درج ہے، اس پر عمل نہیں کرے  ۱۔۱۰۰

 گا۔ 

یعنی گناہ عظیم اس لئے کہ اس کا نامہ اعمال، نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر  ۴۔۱۰۰

 ہوگا۔
 

ْيَن ِفْيِه  ۭ وَ  ِِلِ ًَل خه َمِة ِْحْ    ٠١٠َساَۗء لَهُْم يَْوَم الِْقيه

 برا بوجھ ہے( بڑا)اور ان کے لئے قیامت کے دن ( ۱)جس میں ہمیشہ رہے گا 
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 جس سے وہ بچ نہ سکے گا، نہ ہی بھاگ سکے گا ۱۔۱۰۱
 

ٍذ ُزْرقًا 
ِٕ
ُّشُ الُْمْجرِِمْْيَ يَْوَمى ْوِر َوََنْ َّْوَم يُْنَفُخ ِِف الصُّ  ښ٠١١ي

نیلی پیلی ( دہشت کی وجہ سے)اور گناہ گاروں کو ہم اس دن ( ۱)پھونکا جائیگا  جس دن صور

 آنکھوں کے ساتھ گھیر الئیں گے

ہے، جس میں اسرافیل علیہ السالم ہللا کے حکم سے ( نرسنگا)صور سے مراد وہ  ۱۔۱۰۴

کنے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ السالم کے پہلے پھون

سے سب پر موت طاری ہو جائیگی، اور دوسرے پھونکنے سے بحکم اٰلہی سب زندہ اور میدان 

 محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ آیت میں یہی دوسرا پھونکنا مراد ہے۔
 

ا   َِّبثَُْتْ ِاَلَّ َعّْشً ََّتَخافَُتْوَن بَيَِْنُْم ِاْن ل  ٠١١ي

 صرف دس دن ہی رہے۔( دنیا میں)تو ہونگے کہ ہم ( ۱)وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے 

 شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں کریں گے۔ ۱۔۱۰۲
 

َِّبثَُْتْ ِاَلَّ يَْوًما   ُن َاْعََلُ ِبَما يَُقْولُْوَن ِاْذ يَُقْوُل َاْمثَلُهُْم َطرِيْقًَة ِاْن ل    ٠١١ََنْ

باخبر ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی رائے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم 

 واال کہہ رہا ہوگا کہ تم صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے۔( ۱)

یعنی سب سے زیادہ عاقل اور سمجھدار۔ یعنی دنیا کی زندگی انہیں چند دن بلکہ گھڑی  ۱۔۱۰٤

ــقُْوُم السَّاَعةُ َویَْوَم تَ )دو گھڑی کی محسوس ہوگی۔ جس طرح دوسرے مقام پر ہللا تعاٰلی نے فرمایا 

جس دن قیامت برپا ( 55۔ الروم۔10( َكٰذلَِك َكانُْوا یُْؤفَُكْونَ  ۘ  یُـْقِسُم اْلُمْجِرُمْوَن ڏ َما لَبِثُْوا َغْیَر َساَعٍة 

دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے یہی )ہوگی کافر قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ 

سورة ۲۷ہے۔ مثال سورہ فاطر،  مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا

سورة النازعات وغیرہ مطلب یہی ہے فانی زندگی کو پاقی رہنے والی ۱۱٤۔۱۱۴المؤمنون۔،

 زندگی پر ترجیح نہ دی جائے۔
 

ْ نَْسًفا   لُْونََك َعِن الِْجَباِل فَُقْل يَنِْسُفهَا َرِٰبِ    ٠١١َويَْســـ 

کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ  وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، تو آپ

 کرکے اڑا دے گا۔
 

   ٠١١فَيََذُرَها قَاعًا َصْفَصًفا  

 اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کرکے چھوڑے گا۔
 

ََلٓ َاْمتًا   ى ِفْْيَا ِعَوًجا وَّ  ۭ ٠١١َلَّ تَره

 جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا، نہ اونچ نیچ۔
 

 َّ َّت ٍذ ي
ِٕ
ِن فَََل تَْسَمُع ِاَلَّ ََهًْسا  يَْوَمى ْْحه اِعَي ََل ِعَوَج ََلٗ ۚ َوَخَشَعِت اَْلَْصَواُت ِللرَّ  ٠١١ِبُعْوَن الَّ

اور ہللا ( ۴)گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی ( ۱)جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں 

ے کچھ بھی سنائی رحٰمن کے سامنے تمام آوازیں پست ہوجائیں گی سوائے کھسر پھسر کے تجھ

 ۔(۲)نہ دے گا 
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یعنی جس دن اونچے نیچے پہاڑ، وادیاں، فلک بوس عمارتیں، سب صاف ہو جائیں گی،  ۱۔۱۰۲

سمندر اور دریا خشک ہو جائیں گے، اور ساری زمین صاف چٹیل میدان ہو جائی گی۔ پھر ایک 

گا، جائیں آواز آئیگی، جس کے پیچھے سارے لوگ لگ جائیں گے یعنی جس طرف وہ بالئے 

 گے۔ 

 یعنی اس بالنے والے سے ادھر ادھر نہیں ہو نگے۔  ۴۔۱۰۲

یعنی مکمل سناٹا ہوگا سوائے قدموں کی آہٹ اور کھسر پھسر کے کچھ سنائی نہیں دے  ۲۔ ۱۰۲

 گا۔
 

ُن َوَرِِضَ ََلٗ قَْوًَل  ْْحه َفاعَُة ِاَلَّ َمْن َاِذَن ََلُ الرَّ ٍذ َلَّ تَْنَفُع الشَّ
ِٕ
 ٠١١يَْوَمى

اس دن سفارش کچھ کام نہ آئیگی مگر جسے رحٰمن حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے 

(۱) 

یعنی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، سوائے ان کے جن کو  ۱۔۱۰٢

رحٰمن شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ 

ریں گے جن کی بابت سفارش کو ہللا پسند فرمائے گا اور یہ کون لوگ صرف ان کی سفارش ک

ہونگے؟ صرف اہل توحید، جن کے حق میں ہللا تعاٰلی سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ 

۔ سورہ ۴۲، سورہ انبیاء،  ٦ ۴مضمون قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ مثال سورہ نجم،

 یت الکرسی۔۔ اور آ۲۲۔ سورہ النباء ۴۲سباء،
 

ْيُطْوَن ِبٖه ِعلًْما   ْم َوَما َخلَْفهُْم َوََل ُُيِ  ٠٠١يَْعََلُ َما بَْْيَ َايِْدُّْيِ

جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے ہللا ہی جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو 

 (۱)سکتا۔
س کی وجہ اور گزشتہ آیت میں شفاعت کے لیے جو اصول بیان فرمایا گیا ہے اس میں ا ۱۔۱۱۰

علت بیان کر دی گئی ہے کہ چونکہ ہللا کے سوا کسی کو بھی کسی کی بابت پورا علم نہیں ہے 

کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے؟ اور وہ اس بات کا مستحق ہے بھی یا نہیں کہ اس کی سفارش کی جا 

اء وصلحا سکے؟ اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی ہللا تعاٰلی ہی فرمائے گا کہ کون کون لوگ انبی

کی سفارش کے مستحق ہیں؟ کیونکہ ہر شخص کے جرائم کی نوعیت وکیفیت کو اس کے سواء 

 کوئی نہیں جانتا اور نہ جان ہی سکتا ہے۔

 
 ٠٠٠َوَعنَِت الُْوُجْوُه ِللَْحٰيِ الَْقيُّْوِم  ۭ َوقَْد َخاَب َمْن َْحََل ُظلًْما  

 کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم اور مدبر، ہللا

 (۱)ہونگے، یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم الد لیا 

اس لئے کہ اس روز ہللا تعاٰلی مکمل انصاف فرمائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا  ۱۔۱۱۱

حق دالئے گا۔ حٰتی کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا، 

بھی بدلہ دالیا جائے گا، اسی لئے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی  تو اس کا

ورنہ قیامت کو دینا ' ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو ' " لتؤدن الحقوق الی اھلھا "فرمایا

 ( یَاَمۃِ اِیَّاُکْم و الظُّْلَم فَاِنَّ الظُْلَم ظُلَُمات،ُ یَْوَم اْلقِ )پڑے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا 

ظلم سے بچو اس لئے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، سب سے نامراد وہ شخص 

ہوگا جس نے شرک کا بوجھ بھی الد رکھا ہوگا، اس لئے کہ شرک ظلم عظیم بھی ہے اور ناقابل 

 معافی بھی۔
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ُف ُظلًْما ِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَََل َُيه ِلحه َّْعَمْل ِمَن الٰصه ََل َهْضًما   َوَمْن ي  ٠٠١وَّ

اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان دار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی 

 (۱)کا 

بے انصافی یہ ہے کہ اس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے اور حق  ۱۔۱۱۴

 نہیں ہونگی۔ تلفی یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر کم دیا جائے۔ یہ دونوں باتیں وہاں

 
ِدُث لَهُ فْنَا ِفْيِه ِمَن الَْوِعْيِد لََعلَّهُْم يَتَُّقْوَن َاْو ُُيْ َِصَّ ًَن َعَرِبيًّا وَّ ُه قُْراه ِِلَ َانَْزلْنه  ٠٠١ْم ِذْكًرا  َوَكذه

اس طرح ہم نے تجھ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان 

 (۴)جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے ( ۱)پرہیزگار بن سنایا ہے تاکہ لوگ 

 یعنی گناہ، محرمات اور فواحش کے ارتکاب سے باز آ جائیں۔  ۱۔۱۱۲

یعنی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق یا پچھلی امتوں کے حاالت و واقعات سے  ۴۔۱۱۲

 عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کر دے۔

 
َٰل  ٰبِ ِزدْ فَتَعه ٓ ِالَْيَك َوْحُيٗه ۡ َوقُْل رَّ ُّْقٰضه ِن ِمْن قَْبِل َاْن ي ُ الَْمِِلُ الَْحقُّ ۚ َوََل تَْعَجْل ِِبلُْقْراه  ٠٠١ِِنْ ِعلًْما   اّلٰله

ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے ( ۱)پس ہللا عالی شان واال سچا اور حقیقی بادشاہ 

ہاں یہ دعا کر کہ ( ۴)ی جاتی ہے وہ پوری کی جائے، پہلے کہ تیری طرف جو وحی ک

 (۲)پروردگار میرا علم بڑھا 

 جس کا وعدہ اور وعید حق ہے، جنت دوزخ حق ہے اور اس کی ہر بات حق ہے۔  ۱۔۱۱٤

جبرائیل علیہ السالم جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی صلی ہللا علیہ وسلم بھی  ۴۔۱۱٤

جاتے، کہ کہیں کچھ بھول نہ جائیں، ہللا تعاٰلی نے اس سے منع  جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے

فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے، پہلے وحی کو سنیں، اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا 

 ہمارا کام ہے۔ جیسا کہ سورة ق میں آئے گا۔ 

کے لئے بھی  یعنی ہللا تعاٰلی سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علماء ۲۔۱۱٤

نصیحت ہے کہ وہ فتٰوی میں پوری تحقیق اور غور سے کام لیں، جلد بازی سے بچیں اور علم 

میں اضافہ کی صورتیں اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کریں عالوہ ازیں علم سے مراد قرآن و 

ر حدیث کا علم ہے۔ قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا اور ان کے حاملین کو علماء دیگ

چیزوں کا علم، جو انسان کسب معاش کے لئے حاصل کرتا ہے، وہ سب فن ہیں، ہنر ہیں اور 

صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم جس علم کے لئے دعا فرماتے تھے، وہ وحی 

و رسالت ہی کا علم ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے، جس سے انسان کا ربط و تعلق ہللا 

تھ قائم ہوتا ہے، اس کے اخالق و کردار کی اصالح ہوتی اور ہللا کی رضا و عدم تعاٰلی کے سا

اللَّھُمَّ اُْنْفُعنِْی بَِما )رضا کا پتہ چلتا ہے ایسی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ 

 ِ
 (ابن ماجہ( ) َعٰلی ُکلِّ َحالَعلَّْمتَنِْی، َو َعلِّْمنِْی َما یَْنفَُعنِْی َو ِزْد نِْی ِعْلًما، َواْلحْمُد ہلِلٰٰ

 
ْد ََلٗ َعْزًما  َدَم ِمْن قَْبُل فَنَِِسَ َولَْم ََنِ  اه

ٓ    ٠٠١َولََقْد َعهِْدََنٓ ِاٰله

ہم نے آدم کو پہلے تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں 

 (۱)پایا 

سرشت میں داخل ہے اور ارادے کی کمزوری یعنی ہر انسان کی ( بھول جانا)نسیان،  ۱۔۱٢

فقدان عزم۔ یہ بھی انسانی خصلت میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کمزوریاں ہی شیطان 

کے وسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ان کمزوریوں میں ہللا کے حکم سے 

شامل نہ ہو، تو بھول اور ضعف  بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور ہللا کی نافرمانی کا عزم مصمم
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ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ اس کے بعد انسان 

فوراً نادم ہو کر ہللا کی بارگاہ میں جھک جاتا اور توبہ و استفغار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ 

ہللا نے سمجھایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السالم کو ( جیسا کہ حضرت آدم علیہ السالم نے کیا)

شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے گا۔ یہی وہ بات ہے 

جسے یہاں عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السالم اس عہد کو بھول گئے اور ہللا تعاٰلی نے 

ھانے سے منع حضرت آدم علیہ السالم کو ایک درخت کے قریب جانے یعنی اس سے کچھ ک

فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السالم کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں 

جائیں گے۔ لیکن جب شیطان نے ہللا کی قسمیں کھا کر انہیں یہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ 

ہے۔ تو  تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھا لیتا ہے، اسے زندگی جاوداں اور دائمی بادشاہت مل جاتی

 ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہوگئے۔

 
ٓ ِابِْليَْس ۭ َاٰبه   َدَم فََسَجُدْوٓا ِاَلَّ ُدْوا َِله َكِة اْْسُ

ِٕ
 ٠٠١َوِاْذ قُلْنَا ِللَْملهۗى

ے سوا سب نے کو سجدہ کرو تو ابلیس ک( علیہ السالم)اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم 

 کیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔

 
رَِجنَُّْكَا ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشقهي   َ َوِلَزْوِجَك فَََل ُُيْ َذا عَُدو  ِلَّ َدُم ِانَّ ھه ه ٓ  ٠٠١فَُقلْنَا َّيه

ایسا نہ ہو کہ وہ تم ( خیال رکھنا)یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے ! تو ہم نے کہا اے آدم

 (۱)سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے دونوں کو جنت 

یہ شقا، محنت ومشقت کے معنی میں ہے، یعنی جنت میں کھانے پینے، لباس اور مسکن ۱۔۱۱۷

جو سہولتیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہیں۔ جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان چاروں 

یا میں ان بنیادی چیزوں کے لئے محنت و مشقت کرنی پڑے گی، جس طرح کہ ہر انسان کو دن

ضروریات کی فراہمی کے لئے محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ عالوہ ازیں صرف آدم علیہ السالم 

سے کہا گیا کہ محنت مشقت میں پڑ جائیگا۔ دونوں کو نہیں کہا گیا حاالنکہ درخت کا پھل کھانے 

نیادی والے آدم علیہ السالم و حوا دونوں ہی تھے۔ اس لئے اصل مخاطب آدم ہی تھے۔ نیز ب

ضروریات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے عورت کی نہیں۔ ہللا تعاٰلی نے عورت کو 

اس محنت و مشقت سے بچا کر گھر کی ملکہ کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج عورت کو یہ 

نظر آتا ہے جس سے آزاد ہونے کے لیے وہ بےقرار اور "طوق غالمی ""اعزاز الٰہی "

اغوائے شیطانی بھی کتنا موثر اور اس کا جال بھی کتنا حسین اور دلفریب ! مصروف جہد ہے آہ

 ہے۔

 
ى  ٌَ ِفْْيَا َوََل تَْعره ْو    ٠٠١ِانَّ َِلَ َاَلَّ َّتُ

 یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا۔

 
ي   ََّك ََل تَْظَمُؤا ِفْْيَا َوََل تَْضحه  ٠٠١َوَان

 سا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔اور نہ تو یہاں پیا

 
َ عَٰله ََشََرِة الُْخِْلِ َوُمِْلٍ َلَّ يَْبٰله  َدُم َهْل َاُدِلُّ ه ٓ ُن قَاَل َّيه ْيطه  ٠١١فََوْسَوَس ِالَْيِه الش َّ

لیکن شیطان نے وسوسہ ڈاال، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت 

 پرانی نہ ہوبتالؤں کہ جو کبھی 
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 َّ َدُم َرب ٓ اه َرِق الَْجنَِّة َوَعٰصه َما ِمْن وَّ ِن عَلَْْيِ ِصفه َُتَُما َوَطِفَقا َُيْ ى فَالََُكَ ِمِْنَا فََبَدْت لَهَُما َسْواه  ډ٠١٠ٗه فََغوه

چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے 

 (۱)نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا ( علیہ السالم)۔ آدم اپنے اوپر ٹانکنے لگے

یعنی درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مطلوب یا راہ راست  ۱۔۱۴۱

 سے بہک گئے

 
ى  ُّٗه فَتَاَب عَلَْيِه َوَهده ىُه َرب  ٠١١ُُثَّ اْجتَبه

 (۱)اس کی راہنمائی کی  پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور

اس سے بعض لوگ استدال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السالم سے  ۱۔۱۴۴

مذکورہ غلطیوں کا ہونا، نبوت سے قبل ہوا، اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گیا۔ لیکن ہم 

 کی حقیقت بیان کی ہے، وہ عصمت کے منافی نہیں' معصیت ' نے گزشتہ صفحے میں اس 

رہتی۔ کیونکہ ایسا وعظ و نصیحت، جس کا تعلق تبلیغ رسالت اور تشریع سے نہ ہو، بلکہ ذاتی 

افعال سے ہو اور اس میں بھی اس کا سبب ضعف کا اطالق کیا گیا ہے تو محض ان کی عظمت 

شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بڑوں کی معمولی غلطی کو بھی بڑا سمجھ لیا جاتا ہے، اس 

ا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لئے چن لیا، بلکہ مطلب یہ ہے لئے آیت ک

کہ ندامت اور توبہ کے بعد ہم نے اسے پھر اسی مقام پر فائز کر دیا، جو پہلے انہیں حاصل تھا۔ 

ان کو زمین پر اتار نے کا فیصلہ، ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر مبنی تھا، اس سے یہ 

 جائے کہ یہ ہمارا غضب ہے جو آدم پر نازل ہوا ہے۔نہ سمجھ لیا 

 
ََّبَع هُ  ْ ُهًدى ڏ فََمِن ات ٰنِ َُُّكْ ٰمِ تِيَن ا ََّيْ ا بَْعُضُُكْ ِلَبْعٍض عَُدو   ۚ فَِامَّ ْيعًۢ  ٠١١َداَي فَََل يَِضلُّ َوََل يَْشقهي  قَاَل اْهِبَطا ِمِْنَا ََجِ

ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس  فرمایا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں

جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ 

 تکلیف میں پڑے گا۔

 
ى  َمِة َاُْعه ٗه يَْوَم الِْقيه ُّشُ ََنْ  ٠١١َوَمْن َاْعَرَض َعْن ِذْكرِْي فَِانَّ ََلٗ َمِعيَْشًة َضْنًَك وَّ

اور ہم ( ۱)میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، جو ( ہاں)اور 

 (۴)اسے بروز قیامت اندھا کرکے اٹھائیں گے 

اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے وہ، قلق واضطراب، بےچینی اور  ۱۔۱۴٤

 ۔بےکلی مراد لی ہے جس میں ہللا کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتال رہتے ہیں

اس سے مراد فی الواقع آنکھوں سے اندھا ہونا ہے یا پھر بصیرت سے محرومی مراد  ۴۔۱۴٤

ہے یعنی وہاں اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں سوجھے گی جسے پیش کر کے وہ عذاب سے 

 چھوٹ سکے۔

 
ي َوقَْد ُكْنُت بَِصْْيًا  ٓ َاُْعه تَِنْ  ٠١١قَاَل َرٰبِ ِلَم َحَّشْ

 ے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ حاالنکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔مجھ! وہ کہے گا کہ اٰلہی

 
َه   ْ ِِلَ الَْيْوَم تُن يهتُنَا فَنَِسيََْتَا  ۚ  َوَكذه ِِلَ َاتَْتَك اه  ٠١١قَاَل َكذه

اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی ( جواب ملے گا کہ)

 ا ہےبھال دیا جات
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ِخَرِة َاَشدُّ َوَابْقهي   ِٰٖه  ۭ َولََعَذاُب اَْله يهِت َرب َف َولَْم يُْؤِمْنْۢ ِِبه ِِلَ ََنْزِْي َمْن َاْْسَ  ٠١١َوَكذه

ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں 

 خت اور باقی رہنے واال ہے۔پر ایمان نہ الئے، اور بیشک آخرت کا عذاب نہایت ہی س

 
ِِلَ ََلٰيه  ْم  ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ِكِِنِ َن الُْقُرْوِن يَْمُشْوَن ِِفْ َمسه هىى َافَََلْ َُّيِْد لَهُْم َُكْ َاْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ٰمِ ُوِل الِنُّ    ٠١١ٍت َٰلِ

کر دی  کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہالک

ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں۔ یقیناً اس میں عقلمندوں کے لئے بہت 

 سی نشانیاں ہیں۔

 
ى  َسمًّ َاَجٌل مُّ َِٰك لَََكَن ِلَزاًما وَّ ب َبَقْت ِمْن رَّ َمٌة س َ  ۭ ٠١١َولَْوََل َُكِ

اسی وقت عذاب  اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو

 ۔(۱)آچمٹتا 

یعنی یہ مکذبین اور مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کئی امتیں گزر چکی  ۱۔۱۴٢

ہیں، جن کے جانشین ہیں اور ان کی رہائش گاہوں سے گزر کر آگے جاتے ہیں انہیں ہم اسکے 

دانش کے  جھٹالنے کی وجہ سے ہالک کر چکے ہیں، جن کے عبرت ناک انجام میں اہل عقل و

لئے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اہل مکہ ان سے آنکھیں بند کئے ہوئے انہی کی روش اپنائے ہوئے 

ہیں۔ اگر ہللا تعاٰلی نے پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ وہ تمام حجت کے بغیر اور اس مدت 

کرتا۔ کے آنے سے پہلے جو وہ مہلت کے لئے کسی قوم کو عطا فرماتا ہے، کسی کو ہالک نہیں 

انہیں عذاب اٰلہی آ چمٹتا اور یہ ہالکت سے دو چار ہو چکے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ ! تو فورا

تکذیب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تو یہ سمجھیں کہ آئندہ بھی نہیں آئے 

ے۔ مہلت گا بلکہ ابھی ان کو ہللا کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہ

 عمل ختم ہو جانے کے بعد ان کو عذاب اٰلہی سے بچانے واال کوئی نہیں ہوگا۔

 
ََنۗ  ْمِس َوقَْبَل غُُرْوِّبَا  ۚ َوِمْن اه َِٰك قَْبَل ُطلُْوٌِ الشَّ ْمِد َرب ْح ِِبَ بِٰ َ فَاْصَِبْ عَٰله َما يـَـُقْولُْوَن َوس َ َاِر لََعِلَّ ْح َوَاْطَراَف الِنَّ بِٰ َّْيِل فَس َ  ٠١١ تَْرٰضه ي ِ ال

پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج 

نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے 

 (۴)بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے ( ۱)حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہ 

کے نزدیک تسبیح سے مراد نماز ہے اور وہ اسے پانچ نمازوں سے مراد  بعض مفسرین ۱۔۱۲۰

لیتے ہیں۔ طلوع شمس سے قبل فجر، ٖغروب سے قبل، عصر رات کی گھڑیوں سے مغرب و 

عشاء اور اطراف النھار سے ظہر کی نماز مراد ہے کیونکہ ظہر کا وقت، یہ نماز اول کا طرف 

عض کے نزدیک ان اوقات میں ایسے ہی ہللا کی تسبیح آخر اور نہار آخر کا طرف اول ہے۔ اور ب

و توحید ہے، جس میں نماز، تالوت، ذکر اذکار، دعا مناجات اور نوافل سب داخل ہیں۔ مطلب یہ 

ہے کہ آپ ان مشرکین کی تکذیب سے بددل نہ ہوں۔ ہللا کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں۔ ہللا تعاٰلی 

 جب چاہے گا، ان کی گرفت فرما لے گا۔ 

یہ متعلق ہے فََسبِّْح سے یعنی ان اوقات میں تسبیح کریں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ ہللا  ۴۔۱۲۰

 کے ہاں آپ کو وہ مقام و درجہ حاصل ہو جائے گا جس سے آپ کا نفس راضی ہو جائے۔

 
ِْنُْم َزْهَرَة الَْحيه  نَّ َعْينَْيَك ِاٰله َما َمتَّْعنَا ِبٖهٓ َاْزَواًجا ٰمِ َابْقهي َوََل تَُمدَّ َِٰك َخْْيٌ وَّ نَْيا  ڏ ِلنَْفِتَِنُْم ِفْيِه  ۭ َوِرْزُق َرب  ٠١٠وِة الُّ
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اور اپنی نگاہیں ہرگز چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو 

بہتر ( بہت)تیرے رب کا دیا ہوا ہی ( ۱)آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزمالیں 

 ۔(۴)ت باقی رہنے واال ہے اور بہ

اور  ۲۲۔۲۷، سورہ حجر، ۱٢۷۔۱٢٦یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سورہ عمران  ۱۔۱۲۱

 وغیرہ میں بیان ہوا ہے۔  ۷سورہ کہف،

اس سے مراد آخرت کا اجر و ثواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور  ۴۔۱۲۱

ث میں آتا ہے کہ حضرت عمر، نبی صلی ہللا علیہ اس کے مقابلے میں باقی رہنے واال بھی۔ حدی

وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک کھردری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور 

بےسرو سامانی کا یہ عالم ہے، کہ گھر میں چمڑے کی دو چیزوں کے عالوہ کچھ نہیں۔ حضرت 

لی ہللا علیہ وسلم نے پوچھا، عمر عمر رضی ہللا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی ص

قیصرو کسٰری، کس طرح آرام و راحت ! کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول ہللا

کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا، باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہیں، یہ حال ہے، 

آرام کی چیزیں دنیا میں  فرمایا، عمر کیا تم اب تک شک میں ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے

 (مسلم بخاری)یعنی آخرت میں ان کے لئے کچھ نہیں ہوگا ' ہی دے دی گئی ہیں۔ 

 
ُن نَْرُزقَُك  ۭ َوالَْعاِقَبُة ِلل  ُِلَ ِرْزقًا  ۭ ََنْ لهوِة َواْصَطَِبْ عَلَْْيَا  ۭ ََل نَْسَٔـــ  ى َوْاُمْر َاْهَِلَ ِِبلصَّ  ٠١١تَّْقوه

ہم تجھ سے ( ۱)پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جما رہ اپنے گھرانے کے لوگوں 

روزی نہیں مانگتے، بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول باال پرہیزگاری ہی کا 

 ہے۔

اس خطاب میں ساری امت نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے تابع ہے۔ یعنی مسلمان کے لئے  ۱۔۱۲۴

کی پا بندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز 

 کرتا رہے۔

 
ُحِف اَْلُْوٰله  ِٰنَُة َما ِِف الصُّ ْم بَي َِتِ ِٰٖه ۭ َاَولَْم ًَتْ ب ْن رَّ يٍَة ٰمِ ِتيْنَا ِِبه  ٠١١َوقَالُْوا لَْوََل ََّيْ

یوں نہیں الیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ک

 (۴)کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ ( ۱)

 یعنی ان کی خواہش کے مطابق نشانی، جیسے ثمود کے لئے اونٹنی ظاہر کی گئی۔  ۱۔۱۲۲

ان سے مراد تورات، انجیل اور زبور وغیرہ ہیں، یعنی کیا ان میں نبی صلی ہللا علیہ  ۴۔۱۲۲

یں، جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ کیا وسلم کی صفات موجود نہ

ان کے پاس پچھلی قوموں کے حاالت نہیں پہنچے کہ انہوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے 

کا مطالبہ کیا اور وہ انہیں دکھا دیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں الئے، تو انہیں ہالک 

 کر دیا گیا۔

 
 ٓ يهِتَك ِمنْ  َولَْو َاَنَّ َّنَا لَْوََلٓ َاْرَسلَْت ِالَْينَا َرُسْوًَل فَنَتَِّبَع اه ْن قَْبِِلٖ لََقالُْوا َرب ُْم ِبَعَذاٍب ٰمِ ى  َاْهلَْكِنه زه َِّذلَّ َوََّنْ  ٠١١قَْبِل َاْن ن

ہی انہیں عذاب سے ہالک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ( ۱)اور ہم اس سے پہلے 

گار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری ہمارے پرورد

 کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔

 مراد آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ہیں۔ ۱۔۱۲٤

 
َتْعلَُمْوَن َمْن َاْْصه  َُّصْوا ۚ فَس َ ب ِٰ ٌُّ فَََتَ ب ََتَ ى  قُْل ُك  مُّ ِوٰيِ َوَمِن اْهَتده اِط السَّ َ    ٠١١ُب الّٰصِ
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ہے پس تم بھی انتظار میں رہو۔ ابھی ابھی قطعاً جان لو ( ۱)ہر ایک انجام کا منتظر ! کہہ دیجئے

 ۔(۴)گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں 

غالب رہتا ہے یا اسالم  یعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو کفر ۱۔۱۲٢

 غالب آتا ہے۔ 

اس کا علم تمہیں اس سے ہو جائے گا کہ ہللا کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہوتا  ۴۔۱۲٢

ہے؟ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، جس سے واضح ہوگیا کہ اسالم ہی سیدھا 

 راستہ اور اس کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہیں۔

 

  17پارہ  

 

 سورة األنبیاء
 (۱۱۴۔ تعداد آیات  ۴۱سورة األنبیاء ۔ سورہ نمبر )
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ْعرُِضْوَن  َب ِللنَّاِس ِحَساُّبُْم َوُِهْ ِِفْ غَْفََلٍ مُّ  Ǻِۚاْقََتَ

 (۴پھر بھی وہ بےخبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں ( ۱)کے حساب کا وقت قریب آگیا  لوگوں

وقت حساب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ اور وہ  ۱۔۱

ہرچیز جو آنے والی ہے، قریب ہے۔ اور ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لئے قیامت ہے۔ 

کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے کیونکہ جتنا زمانہ گزر  عالوہ ازیں گزرے ہوئے زمانے

 چکا ہے۔ باقی رہ جانے واال زمانہ اس سے کم ہے۔ 

یعنی اس کی تیاری سے غافل، دنیا کی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بےخبر  ۴۔۱

 ہیں۔

 
ْحَدٍث ِاَلَّ اْستَـمَ  ْم مُّ ِ ّٰبِ ْن رَّ ْن ِذْكٍر ِمٰ ْم ٰمِ ِتْْيِ   Ąُعْوُه َوُِهْ يَلَْعُبْوَن َما ََّيْ

ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں 

 (۱)ہی سنتے ہیں 

یعنی قرآن جو وقتاً فوقتاً حسب حاالت و ضروریات نیا نیا اترتا رہتا ہے، وہ اگرچہ انہی کی  ۱۔۴

سنتے ہیں جیسے وہ اس سے استہزاء مذاق  نصیحت کے لئے اترتا ہے، لیکن وہ اسے اس طرح

 اور کھیل کر رہے ہوں یعنی اس میں تدبر و غور و فکر نہیں کرتے۔

 
ثْلُُُكْ ۚ َافَتَْاتُ  َذآ ِاَلَّ بََّشٌ ِمٰ ْيَن َظلَُمْوا  ڰ  َهْل ھه ِ وا النَّْجَوي ڰ اَّلَّ ْحَر َوَانَُْتْ تُْبِّصُ ََلِهَيًة قُلُْوُّبُْم ۭ َوَاَْسُّ  Ǽْوَن  ْوَن الٰسِ

ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کیں کہ وہ تم ہی جیسا 

 (۱)انسان ہے پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آجاتے ہو 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 718 

یعنی نبی کا بشر ہونا ان کے لئے ناقابل قبول ہے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں  ۱۔۲

 جادوگر ہے، تم اس کے جادو میں دیکھتے بھالتے کیوں پھنستے ہو۔رہے کہ یہ تو 

 
ِمْيُع الَْعِلْْيُ    َماِۗء َواَْلَْرِض ۡ َوُهَو السَّ ْ يَْعََلُ الَْقْوَل ِِف السَّ  Ćقهَل َرِٰبِ

پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ 

 (۱) اور جاننے واال ہے بہت ہی سننے واال

وہ تمام بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے، تم جو جھوٹ بکتے ہو،  ۱۔٤

اسے سن رہا ہے اور میری سچائی کو اور جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں، اس کی حقیقت کو 

 خوب جانتا ہے۔

 
ىُه بَلْ  لُْوَن   بَْل قَالُـْوٓا َاْضَغاُث َاْحََلمٍۢ بَِل افََْته ٓ ُاْرِسَل اَْلَوَّ يٍَة مََكَ  Ĉُهَو َشاِعٌر  ښ فَلَْيْاِتنَا ِِبه

a اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حیران کن خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از

ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی التے جیسے ( ۱)خود اسے گھڑ لیا بلکہ یہ شاعر 

 تھے۔( ۴)ھیجے گئے اگلے پیغمبر ب

ان سرگوشی کرنے والے ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ قرآن تو پریشان  ۱۔٢

خواب کی طرح حیران کن افکار کا مجموعہ، بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے 

یں ہے۔ ہر روز اور یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں، شاعری ہے۔ یعنی کسی ایک بات پر ان کو قرار نہ

 ایک نیا پینترا بدلتے اور نئی سے نئی الزام تراشی کرتے ہیں۔ 

 یعنی جس طرح ثمود کے لئے اونٹنی، موسٰی علیہ السالم کے لئے عصا اور ید بیضا وغیرہ۔ ۴۔٢

 
َا  ۚ َافَهُْم يُْؤِمنُْوَن   ْن قَْريٍَة َاْهلَْكِنه َمنَْت قَْبلَهُْم ِمٰ  Čَمآ اه

بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں۔ تو کیا اب یہ ایمان الئیں گے  ان سے پہلے جتنی

(۱) 

یعنی ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے ہالک کیں، یہ نہیں ہوا کہ ان کی حسب خواہش  ۱۔٦

معجزہ دکھالنے پر ایمان لے آئی ہوں، بلکہ معجزہ دیکھ لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں الئیں، 

ں ہالکت ان کا مقدر بنی تو کیا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق جس کے نتیجے می

کوئی نشانی دکھال دی جائے، تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بھی تکذیب و عناد 

 کے راستے پر ہی بدستور گامزن رہیں گے۔

 
مْ  ٓ ِالَْْيِ ُّْوِ ْ ْكِر ِاْن ُكْنَُتْ ََل تَْعلَُمْوَن  َوَمآ َاْرَسلْنَا قَْبَِلَ ِاَلَّ ِرَجاًَل ن لُْوٓا َاْهَل اَّٰلِ  Ċفَْســـ 

جن کی طرف ہم وحی ( ۱)تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے 

 (۴)اتارتے تھے پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو 

ن کبھی نبی آیا اور نہ غیر مرد، گویا نبوت یعنی تمام نبی مرد انسان تھے، نہ کوئی غیر انسا ۱۔۷

انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں بھی مردوں کے ساتھ ہی خاص رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا 

کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ اس لئے نبوت بھی ان کے فرائض میں سے ہے جو عورت کو 

 طبعی اور فطری دائرہ عمل سے خارج ہے۔ 

ْکرِ  ۴۔۷ سے مراد اہل کتاب ہیں، جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ( اہل علم) اَ ْھَل الذِّ

ان سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء جو ہو گزرے ہیں، وہ انسان تھے یا غیر انسان؟ وہ تمہیں 

 بتالئیں گے کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے۔
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َعاَم َومَ  ُُكُْوَن الطَّ ُْم َجَسًدا َلَّ ََّيْ ْيَن  َوَما َجَعلِْنه ِِلِ  Ďا ََكنُْوا خه

ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے 

 ۔(۱)تھے 

بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور موت سے بھی ہم کنار ہو کر مسافر عالم بقاء بھی ہوئے،  ۱۔۲

 یہ انبیاء کی بشریت ہی کی دلیل دی جا رہی ہے۔

 
ِِفْْيَ  ُُثَّ  ِْ ََّشاُۗء َوَاْهلَْكنَا الُْم ُْم َوَمْن ن ُُم الَْوْعَد فََاَْنَْيِنه  Ḍَصَدْقِنه

پھر ہم نے ان سے کئے ہوئے وعدے سچے کئے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا 

 ۔(۱)فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا 

اہل ایمان کو نجات عطا کی اور حد سے تجاوز کرنے  یعنی وعدے کے مطابق نبیوں کو اور ۱۔٢

 والے یعنی کفار و مشرکین کو ہم نے ہالک کر دیا۔

 
ًبا ِفْيِه ِذْكُرُُكْ ۭ َافَََل تَْعِقلُْوَن      01لََقْد َاْنَزلْنَآ ِالَْيُُكْ ِكته

ھی تم عقل یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لئے ذکر کیا پھر ب

 نہیں رکھتے

 
َخرِْيَن   َانَْشْاََن بَْعَدَها قَْوًما اه  00َوَُكْ قََصْمنَا ِمْن قَْريٍَة ََكنَْت َظاِلَمًة وَّ

جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو ( ۱)اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں 

 پیدا کر دیا۔

کھ دینا۔ یعنی کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہالک کر دیا، قََصَم کے معنی ہیں توڑ پھوڑ کر ر ۱۔۱۱

قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی ' توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا 

 (سورہ بنی اسرائیل)بستیاں ہالک کر دیں 

 
ِْنَا يَْرُكُضْوَن  نَآ ِاَذا ُِهْ ِمٰ ْوا َِبْس َ آ َاَحسُّ  ۭ 01فَلَمَّ

 (۱)ے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے جب انہوں نے ہمار

احساس کے معنی ہیں، حواس کے ذریعے سے ادراک کر لینا۔ یعنی جب انہوں نے عذاب  ۱۔۱۴

یا اس کے آثار کو آتے دیکھا یا کڑک گرج کی آواز سن کر معلوم کر لیا، تو اس سے بچنے کے 

دمی گھوڑے وغیرہ پر بیٹھ کر اس کو لئے راہ فرار ڈھونڈنے لگے۔ رکض کے معنی ہوتے ہیں آ

 دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے یہیں سے یہ بھاگنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

 
لُْوَن   ِكِنُُكْ لََعلَُُّكْ تُْســـ   01ََل تَْرُكُضْوا َواْرِجُعْوٓا ِاٰله َمآ ُاْترِفَُْتْ ِفْيِه َوَمسه

دی گئی تھی وہی واپس لوٹو اور اپنے مکانات  اور جہاں تمہیں آسودگی( ۱)بھاگ دوڑ نہ کرو 

 (۲)جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے ( ۴)کی طرف 

 یہ فرشتوں نے ندا دی یا مومنوں نے استہزاء کے طور پر کہا۔  ۱۔۱۲

یعنی جو نعمتیں اور آسائشیں تمہیں حاصل تھیں جو تمہارے کفر اور سرکشی کا باعث  ۴۔۱۲

میں تم رہتے تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائیداری پر فخر کرتے تھیں اور وہ مکانات جن 

 تھے ان کی طرف پلٹو۔ 

اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر یہ کیا بیتی، کس طرح  ۲۔۱۲

بیتی اور کیوں بیتی؟ یہ سوال بطور خیال اور مذاق کے ہے، ورنہ ہالکت کے شکنجے میں 

 عد وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہی کب رہتے تھے؟کسے جانے کے ب
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ِلِمْْيَ    01قَالُْوا يهَويْلَنَآ ِاَنَّ ُكنَّا ظه

 بیشک ہم ظالم تھے۔! کہنے لگے ہائے ہماری خرابی

 
ِدْيَن    ِ ُْم َحِصْيًدا ُخه ُِٕىْم َحِٰته َجَعلِْنه  01فََما َزالَْت تِِْٰلَ َدْعوه

ہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بھجی پڑی ی( ۱)پھر تو ان کا یہی قول رہا 

 (۴)کر دیا ( کی طرح)آگ 

 یعنی جب تک زندگی کے آثار ان کے اندر رہے، وہ اعتراف ظلم کرتے رہے۔  ۱۔۱٢

َحِصْید کٹی ہوئی کھیتی کو اور ُخُمْود آگ کے بج جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی باآلخر وہ کٹی  ۴۔۱٢

جی ہوئی آگ کی طرح راکھ کا ڈھیر ہوگئے، کوئی تاب و توانائی اور حس و ہوئی کھیتی اور بھ

 حرکت ان کے اندر نہ رہی۔

 
َماَۗء َواَْلَْرَض َوَما بَيَِْنَُما لهِعِبْْيَ     01َوَما َخلَْقنَا السَّ

 (۱)ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا 

کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں، مثالً بندے میرا ذکر و شکر کریں، نیکوں کو  بلکہ اس کے ۱۔۱٦

 نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدیوں کی سزا دی جائے۔ وغیرہ۔

 
ِعِلْْيَ   ٓ   ڰ ِاْن ُكنَّا فه َنَّ ُ َْذنهُه ِمْن لَّ َّتَّ َّتَِّخَذ لَهًْوا َلَّ  01لَـْو َاَرْدََنٓ َاْن ن

لیتے، اگر ہم ( ۱)ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا  اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا

 ۔(۴)کرنے والے ہی ہوتے 

یعنی اپنے پاس سے ہی کچھ چیزیں کھیل کے لئے بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے۔  ۱۔ ۱۷

اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی اور پھر میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کیا 

 ضرورت تھی؟

عربی اسلوب کے اعتبار سے یہ زیادہ ہے بہ نسبت اس ' اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے '  ۴۔۱۷

 (فتح القدیر)صحیح ہے ' ہم کرنے والے ہی نہیں ' ترجمہ کے کہ 

 
ا تَِصُفْوَن    01بَْل نَْقِذُف ِِبلَْحٰقِ عََٰل الَْباِطِل فَيَْدَمُغٗه فَِاَذا ُهَو َزاِهٌق ۭ َولَـُُكُ الَْويُْل ِممَّ

بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت 

 ۔(۴)تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لئے باعث خرابی ہیں ( ۱)نابود ہو جاتا ہے 

یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں حق و باطل کی جو  ۱۔۱۲

ور خیرو شر کے درمیان جو تصادم ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور معرکہ آرائی ا

باطل اور شر کو مغلوب کریں چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر 

مارتے ہیں، جس سے باطل، جھوٹ اور شر کا بھیجہ نکل جاتا ہے اور چشم زدن میں وہ نابود 

 ہو جاتا ہے۔ 

کی طرف سے تم جو بےسرو پا باتیں منسوب کرتے یا اس کی بابت باور  یعنی رب ۴۔۱۲

یہ تمہاری ( مثالً یہ کائنات ایک کھیل ہے، ایک کھلنڈرے کا شوق فضول ہے وغیرہ)کراتے ہو، 

ہالکت کا باعث ہے۔ کیونکہ اسے کھیل تماشہ سمجھنے کی وجہ سے تم حق سے گریز اور باطل 

ور خوف محسوس نہیں کرتے، جس کا نتیجہ باآلخر تمہاری کو اختیار کرنے میں کوئی تامل ا

 بربادی اور ہالکت ہی ہے۔
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ْوَن   ُ ِِ َتْح ْوَن َعْن ِعَباَدِتٖه َو ََل يَس ْ ِت َواَْلَْرِض ۭ َو َمْن ِعْنَدٗه ََل يَْسـَتْكَِبُ وه مه  ۚ 01َو ََلٗ َمْن ِِف السَّ

وہ اس کی ( ۴)اس کے پاس ہیں  اور جو( ۱)آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی ہللا کا ہے 

 عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔

سب اسی کی ملک اور اسی کے غالم ہیں، پھر جب تم کسی غالم کو اپنا بیٹا اور کسی  ۱۔۱٢

لونڈی کو بیوی بنانے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہللا تعاٰلی اپنے مملوکین اور غالموں میں سے 

 ر بعض کو بیوی کس طرح بنا سکتا ہے؟بعض کو بیٹا او

اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ بھی اس کے غالم اور بندے ہیں، ان الفاظ سے ان کا شرف  ۴۔۱٢

و اکرام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ کے مقربین ہیں۔ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسا 

 کہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔

 
 َ َّْيَل َوالِنَّ ُحْوَن ال بِٰ ْوَن  يُس َ  11اَر ََليَْفَُتُ

 وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔

 
ْوَن   َن اَْلَْرِض ُِهْ يُنِّْشُ ِلهًَة ٰمِ ُذْوٓا اه َ  10َاِم اَّتَّ

سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں ( کی مخلوقات میں)کیا ان لوگوں نے زمین 

 ۔(۱)

ہام انکاری ہے یعنی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ان کو جو کسی چیز کی قدرت نہیں استف ۱۔۴۱

 رکھتے، ہللا کا شریک کیوں ٹھہراتے اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟

 
ِ َرٰبِ الَْعْرِش َُعَّا يَِصُفْوَن   َن اّلٰله ْبحه ُ لََفَسَدًَت  ۚ فَس ُ ِلهٌَة ِاَلَّ اّلٰله َمآ اه  11لَْو ََكَن ِفْْيِ

ر آسمان و زمین میں سوائے ہللا تعاٰلی کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو اگ

پس ہللا تعاٰلی عرش کا رب ہے ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ( ۱)جاتے 

 ہیں۔

یعنی اگر واقع آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو کائنات میں تصرف کرنے والی دو  ۱۔۴۴

ہوتیں، دو کا ارادہ و شعور اور مرضی کار فرما ہوتی اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور ہستیاں 

فیصلہ کائنات میں چلتا تو یہ نظِم کائنات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا جو ابتدائے آفرینش 

سے، بغیر کسی ادنٰی توقف کے قائم چال آرہا ہے۔ کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے سے 

دونوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہوتا، دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کے  ٹکراتا۔

مخالف سمت میں استعمال ہوتے۔ جس کا نتیجہ ابتری اور فساد کی صورت میں رونما ہوتا اور 

اب تک ایسا نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے 

ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اسی کے حکم پر جس کا ارادہ ومشیت کار فرما 

ہوتا ہے اس کے دئیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے 

 اس کو دینے واال کوئی نہیں۔

 
لُْوَن  ُل َُعَّا يَْفَعُل َوُِهْ يُْسَٔـــ   11ََل يُْســـ 

 جواب دہ ہیں۔( اس کے آگے)یں اور سب جواب دہ نہ( کسی کے آگے)وہ اپنے کاموں کے لئے 

 
ِعَي َوِذْكُر َمْن قَْبِٰلْ  ۭ َذا ِذْكُر َمْن مَّ ِلهًَة  ۭ قُْل َهاتُْوا بُْرَهانَُُكْ ۚ ھه ُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ اه َ ْعرُِضْوَن   َاِم اَّتَّ ُِهْ ََل يَْعلَُمْوَن    الَْحقَّ فَهُْم مُّ  11بَْل اَْكََثُ
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کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان سے کہہ دو ۔ الؤ اپنی دلیل پیش کرو۔ کیا ان لوگوں نے ہللا 

بات یہ ہے کہ ان میں اکثر ( ۱)یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل 

 لوگ حق کو نہیں جانتے اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

 
ُسْوٍل ِاَلَّ  ٓ َاََن فَاْعُبُدْوِن  َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبِِلَ ِمْن رَّ َ ِاَلَّ َّٗه ََلٓ ِاَله ٓ ِالَْيِه َان  11 نُْوِ ْ

تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا 

 (۱)کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو 

 
نَهٗ  ْبحه ُن َولَـًدا س ُ ْْحه َذ الرَّ َ ْكَرُمْوَن   ۭ َوقَالُوا اَّتَّ    11 بَْل ِعَباٌد مُّ

اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب ( غلط ہے)کہتے ہیں کہ رحٰمن اوالد واال ہے ( مشرک لوگ)

 اس کے باعزت بندے ہیں۔

 
ْمرِٖه يَْعَملُْوَن   ِبُقْونَٗه ِِبلَْقْوِل َوُِهْ ِِبَ  11ََل يَس ْ

 ۔(۱)ے فرمان پر کار بند ہیں کسی بات میں ہللا پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس ک

اس میں مشرکین کا کہنا ہے جو فرشتوں کو ہللا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ فرمایا وہ بیٹیاں  ۱۔۴۷

نہیں، اس کے ذی عزت بندے اور اس کے فرما بردار ہیں۔ عالوہ ازیں بیٹے، بیٹیوں کی 

رض ہیں جو انسان ضرورت، اس وقت پڑتی ہے۔ جب عالم پیری میں ضعف و بڑھاپا، ایسے عوا

کو الحق ہوتے ہیں، ہللا تعاٰلی کی ذات ان تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ اس لئے 

اسے اوالد کی یا کسی سہارے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار 

 اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ ہللا تعاٰلی کی کوئی اوالد نہیں ہے۔

 
ْن َخْشيَِتٖه ُمْشِفُقْوَن    يَْعَلَُ  ْم َوَما َخلَْفهُْم َوََل يَْشَفُعْوَن   ِاَلَّ ِلَمِن اْرتَٰضه َوُِهْ ِمٰ  11َما بَْْيَ َايِْدُّْيِ

وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز 

 رزاں و ترساں ہیں۔وہ خود ہیبت اٰلہی سے ل( ۱)ان کے جن سے ہللا خوش ہو 

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء صالحین کے عالوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ حدیث  ۱۔۴۲

صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لئے 

کے لئے ہللا تعاٰلی پسند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہللا تعاٰلی سفارش اپنے نافرمان بندوں 

 نہیں، صرف گناہ گار مگر فرماں بردار بندوں یعنی اہل ایمان و توحید کے لئے پسند فرمائے گا۔

 
ِلِمْْيَ   زِي الٰظه ِِلَ ََنْ َ  ۭ َكذه َّنَّ زِيِْه ََجَ ِِلَ ََنْ ْن ُدْوِنٖه فَذه ٌ ِمٰ ٓ ِاَله ْ َُّقْل ِمِْنُْم ِاِّنٰ    11َوَمْن ي

 کے سوا میں الئق عبادت تو ہم اسے دوزخ کی سزا ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ ہللا

 ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں۔( ۱)دیں 

یعنی ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی ہللا ہونے کا دعوٰی کر دے تو ہم اسے بھی جہنم  ۱۔۴٢

میں پھینک دیں گے۔ یہ شرطیہ کالم ہے، جس کا وقوع ضروری نہیں۔ مقصد، شرک کی تردید 

ْحٰمِن َولٌَد )حید کا اثبات ہے۔ جیسے اور تو ُل اْلٰعبِِدْینَ  ڰقُْل اِْن َكاَن لِلرَّ ' ( 43:۔ الزخرف21( فَاَنَا اَوَّ

اگر بالفرض رحٰمن کی اوالد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوں 

اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے ! اے پیغمبر' (85:۔ الزمر18( لَٕىِْن اَْشَرْكَت لَیَْحبَطَنَّ َعَملَُك ) ' گا 

 یہ سب مشروط ہیں جن کا وقوع غیر ضروری ہے۔' عمل برباد ہو جائیں گے 

 
ََّعلَّهُْم َُّيَْتُدْوَن   ُبًَل ل ْم  ۠ َوَجَعلْنَا ِفْْيَا ِفَجـاًجا س ُ َ َاْن تَِمْيَد ِّبِ ِٰ  10َوَجَعلْنَا ِِف اَْلَْرِض َرَوا
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اس میں ( ۴)اور ہم نے ( ۱)بنا دیئے تاکہ مخلوق کو ہال نہ سکے  اور ہم نے زمین میں پہاڑ

 کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ راستہ حاصل کریں

یعنی اگر زمین پر یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین جنبش اور لرزش ہوتی رہتی، جس  ۱۔۲۱

ت سے کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لئے زمین مسکن اور مستقر بننے کی صالحی

 محروم رہتی۔ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈانوا ڈول ہونے سے محفوظ کر دیا۔ 

اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہیں، یعنی زمین میں کشادہ راستے بنا دیئے یا پہاڑوں میں  ۴۔۲۱

درے رکھ دیئے، جس سے ایک عالقے سے دوسرے عالقے میں آنا جانا آسان ہوگیا، دوسرا 

بھی ہو سکتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی معاش کے مصالح و مفادات حاصل کر مفہوم یہ 

 سکیں۔

 
يهـَِتَا ُمْعرُِضْوَن  ُِهْ َعْن اه ْحُفْوًظا  ښ وَّ َماَۗء َسْقًفا مَّ  11َوَجَعلْنَا السَّ

بھی ہم نے ہی بنایا۔ لیکن لوگ اسکی قدرت کے نمونوں پر دھیان ( ۱)آسمان کو مضبوط چھت 

 تے۔نہیں دھر

زمین کے لئے محفوظ چھت، جس طرح خیمے اور قبے کی چھت ہوتی ہے یا اس معنی  ۱۔۲۴

میں محفوظ کہ ان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، ورنہ آسمان زمین پر گر پڑیں تو 

َوَحفِْظٰنھَا ِمْن ُكلِّ )زمین کا سارا نظام تہ وباال ہو سکتا ہے۔ یا شیاطین سے محفوظ جیسے فرمایا 

ِجْیمٍ َشیْ   (37:۔ الحجر25( ٰطٍن رَّ

 
َبُحْوَن   َّس ْ ْمَس َوالَْقَمَر  ۭ ُك  ِِفْ فََِلٍ ي َاَر َوالشَّ َّْيَل َوالِنَّ ْي َخلََق ال ِ  11َوُهَو اَّلَّ

ان میں سے ہر ایک اپنے ( ۱)وہی ہللا ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے 

 ۔(۴)اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں 

یعنی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لئے بنایا، سورج کو دن کی نشانی چاند کو رات  ۱۔۲۲

کی نشانی بنایا، تاکہ مہینوں اور سالوں کا حساب کیا جاسکے، جو انسان کی اہم ضروریات میں 

 سے ہے۔ 

ر جس طرح پیراک سطح آب پر تیرتا ہے، اسی طرح چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پ ۴۔۲۲

 تیرتے یعنی رواں دواں رہتے ہیں۔

 
ْوَن   ِِلُ ْن ِمٰتَّ فَهُُم الْخه

ِٕ
ْن قَْبِِلَ الُْخِْلَ  ۭ َافَ۟اى  11َوَما َجَعلْنَا ِلبََّشٍ ِمٰ

آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے 

 ۔(۱)لئے رہ جائیں گے 

میں، نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی بابت کہتے تھے کہ ایک دن اسے مر  یہ کفار کے جواب ۱۔۲٤

ہی جانا ہے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا، موت تو ہر انسان کو آنی ہے اور اس اصول سے یقینا محمد 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم بھی مستشٰنی نہیں۔ کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہیں اور ہم نے انسان 

اور ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ لیکن کیا بات کہنے والے خود نہیں مریں گے۔؟ کے لئے بھی دوام 

اس سے صنم پرستوں کی بھی تردید ہوگئی جو دیوتاؤں کی اور انبیاء واولیاء کی زندگی کے 

قائل ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں فنعوذ باہلل من ھذہ العقیدة 

 لقرآن۔الفاسدة التی تعارض ا

 
ِ َوالَْخْْيِ ِفْتنًَة  ۭ َوِالَْينَا تُْرَجُعْوَن  ٰ َقُة الَْمْوِت ۭ َونَْبلُْوُُكْ ِِبلّشَّ

ِٕ
 11ُكُّ نَْفٍس َذاۗى
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ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے واال ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھالئی 

 ۔(۴)جاؤ گے  ۓاور تم سب ہماری طرف لوٹا( ۱)میں مبتال کرتے ہیں 

یعنی کبھی مصائب و رنج و غم سے دو چار کرکے اور کبھی دنیا کے وسائل فراواں سے  ۱۔۲٢

بہرور کر کے۔ کبھی صحت و فراخی کے ذریعے سے اور کبھی تنگی و بیماری کے ذریعے 

سے، کبھی تونگری دیکر اور کبھی فقرو فاقہ میں مبتال کر کے ہم آزماتے ہیں۔ تاکہ ہم دیکھیں 

شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون؟ صبر کون کرتا ہے اور ناصبری کون؟ شکر  کہ

 اور صبر، یہ رضائے اٰلہی کا اور کفران نعمت اور ناصبری غضب اٰلہی کا موجب ہے۔ 

وہاں تمہارے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دیں گے۔ اول الذکر لوگوں کے لئے  ۴۔۲٢

 رائی۔بھالئی اور دوسروں کے لئے ب

 
ِلهََتُُكْ ۚ َوُِهْ  ْي يَْذُكُر اه ِ َذا اَّلَّ تَِّخُذْونََك ِاَلَّ ُهـُزًوا  ۭ َاھه َـّ ا ِاْن ي يَْن َكَفُرْوٓ ِ َك اَّلَّ ِفُرْوَن   َوِاَذا َراه ِن ُِهْ كه ْْحه  11 ِبِذْكِر الرَّ

ے یہ منکرین تجھے جب دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کیا یہی وہ ہے جو تمہار

 (۱)معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا، اور وہ خود ہی رحٰمن کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں 

اس کے باوجود یہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کا ہنسی و مذاق اڑاتے ہیں۔ جس طرح  ۱۔۲٦

ُ  ۘ  اِْن یَّتَِّخُذْونََك ااِلَّ ھُُزًوا  ) دوسرے مقام پر فرمایا۔ 
 ( 23:۔ الفرقان45(  َرُسْواًل اَٰھَذا الَِّذْي بََعَث ہللٰاٰ

یہ کفار مکہ تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ! جب اے پیغمبر

 کہ یہ وہ شخص ہے جسے ہللا نے رسول بنا کر بھیجا؟

 
َتْعِجلُْوِن   يهِّتْ فَََل تَس ْ نَْساُن ِمْن َْعٍَل  ۭ َسُاوِريُُْكْ اه  11ُخِلَق اَْلِ

ن جلد باز مخلوق ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلد بازی نہ انسا

 ۔(۱)کرو 

یہ کفار کے متعلق عذاب کے جواب میں ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت میں عجلت اور  ۱۔۲۷

جلد بازی ہے اس لئے وہ پیغمبروں سے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے ہللا سے 

کہ ہم پر فوراً عذاب نازل کروا دے۔ ہللا نے فرمایا جلدی مت کرو، میں عنقریب اپنی نشانیاں  کہہ

تمہیں دکھاؤں گا۔ ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صداقت رسول صلی ہللا علیہ 

 وسلم کے دالئل وبراہین بھی۔

 
ِدقِ  َذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنَُتْ صه  11ْْيَ  َويَُقْولُْوَن َمِته ھه

 کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔

 
ُجْوِههُِم النَّاَر َوََل َعْن ُظهُْوِرِِهْ َوََل ُِهْ يُنْ  ْيَن َكَفُرْوا ِحْْيَ ََل يَُكفُّْوَن َعْن وُّ ِ ْوَن  لَْو يَْعََلُ اَّلَّ  11ــَّصُ

ے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپن! کاش

 (۱)اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی 

اس کا جواب علیحدہ ہے، یعنی اگر یہ جان لیتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے یا  ۱۔۲٢

 یقینا جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے یا کفر پر قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے۔

 
ِتْيِْ  َتِطْيُعْوَن َردََّها َوََل ُِهْ يُْنَظُرْوَن  بَْل ًَتْ  11ْم بَْغَتًة فَتَُْبََُتُْم فَََل يَس ْ

( ۱)وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آجائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی !( ہاں ہاں)

 جائیں گے۔( ۴)پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیئے 

 ہیں کچھ سجھائی نہ نہیں دے گا کہ وہ کیا کریں؟یعنی ان ۱۔٤۰
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 کہ وہ توبہ و اعتذار کا اہتمام کرلیں ۔ ۴۔٤۰

 
ََتْزُِءْوَن  ا ََكنُْوا ِبٖه يَس ْ ــُرْوا ِمِْنُْم مَّ يَْن َِسِ ِ ْن قَْبِِلَ فََحـاَق ِِبَّلَّ َُتْزِي  ِبُرُسٍل ِمٰ    10 َولََقِد اس ْ

نسی مذاق کیا گیا پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہ

 ۔(۱)چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین کے مذاق اور  ۱۔٤۱

جھٹالنے سے بد دل نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تجھ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے 

ھی یہی معاملہ کیا گیا، باآلخر وہی عذاب ان پر الٹ پڑا، یعنی اس نے انہیں گھیر لیا، جس ساتھ ب

کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جس کا وقوع ان کے نزدیک ابھی مستبعد تھاجس طرح دوسرے 

بُْوا َواُ )مقام پر فرمایا  ْن قَْبلَِك فََصبَُرْوا َعٰلي َما ُكذِّ بَْت ُرُسٌل مِّ ى اَٰتىھُْم نَْصُرنَاَولَقَْد ُكذِّ ۔ 8( ْوُذْوا َحتٰٰ

تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹالئے گئے پس انہوں نے تکذیب پر اور ان تکلیفوں پر ( 12:االنعام

جو انہیں دی گئیں صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آگئی رسول ہللا صلی ہللا علیہ 

 تہدید و وعید بھی ہے۔ وسلم کی تسلی کے ساتھ کفار و مشرکین کے لیے اس میں

 
ْعرُِضْوَن   ْم مُّ ِ ِن ۭ بَْل ُِهْ َعْن ِذْكِر َرّٰبِ ْْحه َاِر ِمَن الرَّ َّْيِل َوالِنَّ ُْكَـُؤُُكْ ِِبل َـّ  11قُْل َمْن ي

بات یہ ( ۱)ان سے پوچھئے کہ رحٰمن کے سوا، دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ 

 ھرے ہوئے ہیں۔ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے شکر سے پ

یعنی تمہارے جو کرتوت ہیں، وہ تو ایسے ہیں کہ دن یا رات کی کسی گھڑی میں تم پر  ۱۔٤۴

عذاب آسکتا ہے؟ اس عذاب سے دن اور رات تمہاری کون حفاطت کرتا ہے؟ کیا ہللا کے سوا 

 بھی کوئی اور ہے جو عذاب اٰلہی سے تمہاری حفاظت کر سکے؟

 
ِلـهٌَة تَمْ  نَّا يُْصَحُبْوَن َاْم لَـهُْم اه َتِطْيُعْوَن نَـّْصَ َانْـُفِسهِْم َوََل ُِهْ ِمٰ ْن ُدْوِننَا  ۭ ََل يَس ْ  11ــنَُعهُْم ِمٰ

کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچالیں۔ کوئی بھی خود اپنی مدد 

 ۔(۱)کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے ساتھ دیا جاتا ہے 

نہ وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں، یعنی ' َواَل ھُْم یَْجاُرْوَن ِمْن َعَذابِنَا ' اس معنی ہیں  ۱۔٤۲

وہ خود اپنی مدد پر اور ہللا کے عذاب سے بچنے پر قادر نہیں ہیں، پھر ان کی طرف سے ان 

 کی مدد کیا ہوئی ہے اور وہ انہیں عذاب سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟

 
ِِت اَْلَْرَض نَْنُقُصهَا ِمنْ بَْل َمتَّ  ُم الُْعُمُر َۭافَََل يََرْوَن َاَنَّ ََنْ َِبَۗءُِهْ َحِٰته َطاَل عَلَْْيِ ُٓؤََلِۗء َواه ِلُبْوَن  ْعنَا هه  11 َاْطَراِفهَا  ۭ َافَـهُُم الْغه

بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سرو سامان دیئے یہاں تک کہ ان کی 

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے ( ۱)عمر گزر گئی  مدت

 ۔(۲)اب کیا وہی غالب ہیں؟ ( ۴)آرہے ہیں 

یعنی ان کی یا ان کے آبا واجداد، کی زندگیاں اگر عیش و راحت میں گزر گئیں تو کیا وہ  ۱۔٤٤

نہیں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں بلکہ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں؟ اور آئندہ بھی ا

چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ایک حصہ ہے، اس سے کسی کو دھوکا اور 

 فریب میں مبتال نہیں ہونا چاہئے۔ 

یعنی زمین کفر بتدریج گھٹ رہی ہے اور دولت اسالم وسعت پذیر ہے۔ کفر کے پیروں  ۴۔٤٤

م کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور مسلمان عالقے پر عالقہ فتح تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسال

 کرتے چلے جا رہے ہیں۔
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یعنی کفر کو سمٹتا اور اسالم کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی، کیا وہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ  ۲۔٤٤

وہ غالب ہیں؟ استفہام انکاری ہے۔ یعنی وہ غالب نہیں، مغلوب ہیں، فاتح نہیں، مفتوح ہیں، معزز 

 راز نہیں، ذلت اور خواری ان کا مقدر ہے۔و سر ف

 
عَاَۗء ِاَذا َما يُْنَذُرْوَن   مُّ الُّ ََّمآ ُانِْذُرُُكْ ِِبلَْوْ ِ ڮ َوََل يَْسَمُع الصُّ  11قُْل ِان

میں تمہیں ہللا کی وحی کے ذریعہ آگاہ کر رہا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے ! کہہ دیجئے

 ۔(۱)جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے 

یعنی قرآن سنا کر انہیں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں اور یہی میری ذمہ داری ہے اور  ۱۔٤٢

منصب ہے۔ لیکن جن لوگوں کے کانوں کو ہللا نے حق کے سننے سے بہرا کر دیا، آنکھوں پر 

پردہ ڈال دیا اور دلوں پر مہر لگا دی، ان پر اس قرآن کا اور وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں 

 ۔ہوتا

 
ِلِمْْيَ  َِٰك لََيُقْولُنَّ يهَويْلَنَآ ِاَنَّ ُكنَّا ظه ْن عََذاِب َرب َْتُْم نَْفَحٌة ِمٰ س َّ ْن مَّ

ِٕ
 11َولَى

اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بد 

 ۔(۱)بختی یقیناً ہم گناہ گار تھے 

سا چھٹا اور تھوڑا حصہ بھی پہنچے گا تو پکار اٹھیں گے اور یعنی عذاب کا ایک ہلکا  ۱۔٤٦

 اعتراف جرم کرنے لگ جائیں گے۔

 
َمِة فَََل تُْظََلُ نَْفٌس َشـْيــــــ ًا  ۭ َو ِاْن ََكَن ِمثَْقاَل َحبَّةٍ  ى بِ َونََضُع الَْمَواِزْيَن الِْقْسطَ ِلَيْوِم الِْقيه ْن َخْرَدٍل َاتَيْنَا ِّبَا  ۭ َوَكفه ِسـِبْْيَ  ِمٰ  11نَا حه

قیامت کے دن ہم درمیان میں ال رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو۔ پھر کسی پر کچھ 

ظلم بھی نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے ال 

 ۔(۱)حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے 

کی جمع ہے وزن اعمال کے لئے قیامت والے دن یا تو کئی ترازو ( ترازو)موازین، میزان   ۱۔٤۷

ہونگے یا ترازو تو ایک ہی ہوگی انسان کے اعمال تو بےوزن ہیں یعنی ان کا کوئی ظاہری 

وجود یا جسم تو ہے نہیں پھر وزن کس طرح ہوگا؟ یہ سوال آج سے قبل تک شاید کوئی اہمیت 

ات نے اسے ممکن بنا دیا ہے۔ اب ان ایجادات کے ذریعے سے رکھتا ہو۔ لیکن آج سائنسی ایجاد

بےوزن چیزوں کا وزن بھی توال جانے لگا ہے۔ جب انسان اس بات پر قادر ہوگیا ہے، تو ہللا 

کے لئے ان اعمال کا، جو بےوزن کو دکھالنے کے لئے ان بےوزن اعمال کو وہ اجسام میں بدل 

ں بعض اعمالوں کے مجسم ہونے کا ثبوت ملتا دے گا اور پھر وزن کرے، جیسا کہ حدیث می

صاحب قرآن کے لئے ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا۔ اور پوچھے گا، ! ہے۔ مثال

بیدار رہ کر اور دن کو ( قیام اللیل)تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو 

مل صالح ایک خوش رنگ اور معطر پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا، اسی طرح مومن کی قبر میں ع

مسند )نوجوان کی شکل میں آئے گا اور کافر اور منافق کے پاس اس کی برعکس شکل میں 

 ۔ (۴۲۷۔٢احمد 

کا حاشیہ القسط مصدر اور الموازین کی  ۷اس کی مذید تفصیل کے لیے دیکھئے سورة االعراف 

 وئیںصفت ہے معنی ہیں ذوات قسط انصاف کرنے والی ترازو یا تراز

 
ِقْْيَ   ِذْكًرا ِلٰـلُْمتَـّ ُرْوَن الْـُفْرقَاَن َوِضَياًۗء وَّ تَيْنَا ُمْوٰسه َوهه    11َولََقْد اه

یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسٰی و ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے 

 (۱)لئے وعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی ہے 
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ن کی گئی ہیں جو حضرت موسٰی علیہ السالم کو دی گئی تھی۔ اس یہ تورات کی صفات بیا ۱۔٤۲

کہا گیا، ( ھَُدی لِّْلُمتَّقِْینَ )میں بھی متقین کے لئے ہی نصیحت تھی۔ جیسے قرآن کریم کو بھی 

کیونکہ جن کے دلوں میں ہللا کا تقٰوی نہیں ہوتا، وہ ہللا کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، 

یلئے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح بنے، نصیحت یا ہدایت کے تو آسمانی کتاب ان ک

 لئے ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے۔

 
اعَِة ُمْشِفُقْوَن  َن السَّ ُْم ِِبلَْغْيِب َوُِهْ ِمٰ َشْوَن َرّبَّ ْيَن َُيْ ِ  11اَّلَّ

سے کانپتے ( کے تصور)ہیں اور قیامت وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے 

 ۔(۱)رہتے ہیں 

یہ متقین کی صفات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی متقین  ۱۔٤٢

 کی صفات کا تذکرہ ہے۔

 
ُه  ۭ َافََانَُْتْ ََلٗ ُمنِْكُرْوَن  ٌك َانَْزلْنه َ َبه َذا ِذْكٌر مُّ    11َوھه

قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو  اور یہ نصیحت اور برکت واال

 ۔(۱)

یہ قرآن، جو یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لئے ذکر اور نصیحت اور خیر و برکت کا  ۱۔٢۰

ِ ہونے سے کیوں انکار کرتے  َن ہللٰاٰ ل مِّ حامل ہے، اسے بھی ہم نے ہی اتارا ہے۔ تم اس کے ُمنَزَّ

 تراف ہے کہ تورات ہللا کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے۔ہو، جب کہ تمہیں اع

 
ِلِمْْيَ   ِهْْيَ ُرْشَدٗه ِمْن قَْبُل َوُكنَّا ِبٖه عه تَيْنَآ ِاْبره  ۚ 10َولَـَقْد اه

ہم اسکے احوال سے ( ۱)یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اسکی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور 

 ۔(۴)بخوبی واقف تھے 

دینے کا ( یا ہوشمندی)ْبُل سے مراد تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السالم کو رشد و ہدایت ِمْن قَ  ۱۔٢۱

واقع، موسٰی علیہ السالم کو ابتدائے تورات سے پہلے کا ہے یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السالم 

 کو نبوت سے پہلے ہی ہوش مندی عطا کر دی تھی۔ 

 ل ہے اور وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا۔یعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا اہ ۴۔٢۱

 
ِكُفْوَن   ٓ َانَُْتْ لَهَا عه َِّّتْ َماِثْيُل ال ِذِه التَـّ  11ِاْذ قَاَل َِلَِبْيِه َوقَْوِمٖه َما هه

جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے 

 ۔(۱)ہو کیا ہیں؟ 

تِْمثَاُل کی جمع ہے۔ یہ اصل میں کسی چیز کی ہوبہو نقل کو کہتے ہیں۔ جیسے پتھر  تََماثِْیل، ۱۔٢۴

کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار پر کسی کی تصویر۔ یہاں مراد وہ مورتیاں ہیں جو قوم ابراہیم علیہ 

السالم نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے عاکف۔ عکوف 

کا صیغہ ہے جس کے معنی کسی چیز کو الزم پکڑنے اور اس پر جھک کر جم  سے اسم فاعل

کر بیٹھ رہنے کے ہیں۔ اسی سے اعتکاف ہے جس میں انسان ہللا کی عبادت کے لیے جم کر 

بیٹھتا ہے اور یکسوئی اور انہماک سے اس کی طرف لو لگاتا ہے یہاں اس سے مراد بتوں کی 

( مورتیاں اور تصویریں)مجاور بن کر بیٹھنا ہے یہ تمثالیں  تعظیم وعبادت اور ان کے تھانوں پر

قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں بھی آجکل عام ہیں اور ان کو بڑے اہتمام سے گھروں اور 

 دکانوں میں بطور تبرک آویزاں کیا جاتا ہے۔ ہللا تعاٰلی انہیں سمجھ عطا فرمائے۔
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بِ  َِبَۗءََن لَهَا عه  11ِدْيَن  قَالُْوا َوَجْدََنٓ اه

 سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔

جس طرح آج بھی جہالت وخرافات میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو بدعات ورسومات جاہلیہ سے 

روکا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح چھوڑیں جب کہ ہمارے آباواجداد بھی 

رہے ہیں اور یہی جواب وہ حضرات دیتے ہیں جو نصوص کتاب و سنت سے  یہی کچھ کرتے

 اعراض کر کے علماء ومشائخ کے آراء وافکار سے چمٹے رہنے کو ضروری خیال کرتے ہیں۔

 
ِبْْيٍ   َِبُۗؤُُكْ ِِفْ َضلهٍل مُّ  11قَاَل لََقْد ُكْنَُتْ َانَُْتْ َواه

 ھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتال رہے۔پھر تم اور تمہارے باپ دادا سب! آپ نے فرمایا

 
ِعِبْْيَ   ٰه  11قَالُْوٓا َاِجْئـَتنَا ِِبلَْحــٰقِ َاْم َانَْت ِمَن الل

 ۔(۱)کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق الئے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں 

انہوں نے یہ اس لئے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی آواز ہی نہیں سنی تھی  ۱۔٢٢

 سوچا، پتہ نہیں، ابراہیم علیہ السالم ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا ہے۔

 
هِِديَْن   َن الٰشه ِلُُكْ ِمٰ ْي فََطَرُهنَّ ڮ َوَاََن عَٰله ذه ِ ِت َواَْلَْرِض اَّلَّ وه مه بُُُّكْ َربُّ السَّ  11قَاَل بَْل رَّ

جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے  آپ نے فرمایا نہیں درحقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے

 (۱)جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اپنی بات کا گواہ اور قائل ہوں 

یعنی میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جس کا علم و یقین  ۱۔٢٦

جو مجھے حاصل ہے اور وہ یہ کہ تمہارا معبود مورتیاں نہیں، بلکہ وہ رب ہے ( مشاہدہ)

 آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان کا پیدا کرنے واال ہے۔

 
ُّْوا ُمْدِبرِيَْن    ِكْيَدنَّ َاْصنَاَمُُكْ بَْعَد َاْن تَُول ِ ََلَ  11َوًَتّلٰله

اور ہللا کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک 

 چال چلوں گا

م علیہ السالم نے اپنے دل میں عزم کیا، بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے یہ حضرت ابراہی ۱۔٢۷

کہا جس سے مقصود بعض لوگوں کو سنانا تھا۔ مراد یہی وہ عملی کوشش ہے جو وہ زبانی وعظ 

 کے بعد عملی اہتمام کی شکل میں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی بتوں کی توڑ پھوڑ۔

 
 َّ ا ل ًذا ِاَلَّ َكِبْْيً َّهُْم ِالَْيِه يَْرِجُعْوَن فََجــَعلَهُْم ُجذه  11هُْم لََعل

پس اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لئے 

 (۱)کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں 

چنانچہ وہ جس دن اپنی عید یا کوئی جشن مناتے تھے، ساری قوم اس کے لئے باہر چلی  ۱۔٢۲

م نے موقع غنیمت جان کر انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا صرف ایک بڑا گئی اور ابراہیم علیہ السال

 بت چھوڑ دیا، بعض کہتے ہیں کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تاکہ وہ اس سے پوچھیں۔

 
ِلِمْْيَ   َّٗه لَِمَن الٰظه ِلـهَِتنَآ ِان َذا ِِبه  11قَالُْوا َمْن فََعَل ھه

نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس 

(۱) 
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یعنی جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہنے  ۱۔٢٢

 لگے، یہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔

 
ِهْْيُ    ٓ ِابْره َّْذُكُرُِهْ يَُقاُل ََلٗ ْعنَا فَـًِت ي  ۭ 11قَالُْوا ََسِ

کہا ( علیہ السالم)بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم 

 ۔(۱)جاتا ہے 

ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے ( علیہ السالم)ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم  ۱۔٦۰

 خالف باتیں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ اس کی کارستانی ہے۔

 
 َاْعُْيِ النَّاِس لََعلَّهُْم يَْشهَُدْوَن   قَالُْوا فَْاتُ 

ٓ  10ْوا ِبٖه عَٰله

 (۱)سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے الؤ تاکہ سب دیکھیں 

یعنی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں تاکہ آئندہ کوئی اور یہ کام نہ کرے۔ یا یہ معنی ہیں کہ  ۱۔٦۱

ہ انہوں نے ابراہیم علیہ السالم کو بت توڑتے ہوئے دیکھا یا ان لوگ اس بات کی گواہی دیں ک

 کے خالف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔

 
ِهْْيُ  ِلهَِتنَا يهٓـِابْره َذا ِِبه  11ۭقَالُْوٓا َءَانَْت فََعلَْت ھه

 کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔( علیہ السالم)اے ابراہیم ! کہنے لگے

 
لُْوُِهْ ِاْن ََكنُْوا يَْنِطُقْوَن   قَاَل بَلْ  َذا فَْســـ  ُِهْ ھه ۭٗ ڰ َكِبْْيُ  11فََعَِل ٗ

آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو، اگر یہ 

 (۱)بولتے چالتے ہوں 

سے پوچھا گیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السالم کو مجمع عام میں الیا گیا اور ان  ۱۔٦۲

ٹوٹے )حضرت ابراہیم علیہ السالم نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ 

بول کر بتال سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو سہی۔ یہ بطور اپنے مطلب کے بات ( ہوئے بت

آگاہی کی  کی یا انہوں نے کہا تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ جو نہ بول سکتا ہو نہ کسی چیز سے

صالحیت رکھتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ نہ اس پر الہ کا اطالق ہی صحیح ہے ایک حدیث 

صحیح میں حضرت ابراہیم علیہ السالم کے اس قول بل فعلہ کبیرھم کو لفظ کذب سے تعبیر کیا 

دوسرا اور ( انی سقیم)گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السالم نے تین جھوٹ بولے دو ہللا کے لیے ایک 

صحیح بخاری کتاب االنبیاء باب واتخذہللا )یہی اور تیسرا حضرت سارہ اپنی بیوی کو بہن کہنا 

زمانہ حال کے بعض مفسرین نے اس حدیث صحیح کو قرآن کے خالف باور کر ( ابراہیم خلیال

کے اس کا انکار کر دیا ہے اور اس کی صحت پر اصرار غلو اور روایت پرستی قرار دیا ہے 

ان کی یہ رائے صحیح نہیں یقینا حقیقت کے اعتبار سے انہیں جھوٹ نہیں کہا جا سکتا لیکن 

لیکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو کذب سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے گو یہ کذب 

ہللا کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہللا ہی کے لیے بولے گئے ہیں درآنحالیکہ کوئی گناہ 

 کے لیے نہیں ہو سکتا اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے کا کام ہللا

باوجود وہ حقیقتا کذب نہ ہو جیسے حضرت آدم علیہ السالم کے لیے عصی اور غوی کے الفاظ 

استعمال ہوئے ہیں حاالنکہ خود قرآن میں ہی ان کے فعل اکل شجر کو نسیان اور ارادے کی 

بتالیا گیا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے دو پہلو بھی ہو کمزوری کا نتیجہ بھی 

سکتے ہیں من وجہ اس میں استحسان اور من وجہ ظاہری قباحت کا پہلو۔ حضرت ابراہیم علیہ 

السالم کا یہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر کذب ہی ہے کہ واقعے کے خالف تھا بتوں کو 
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ا انتساب بڑے بت کی طرف کیا لیکن چونکہ مقصد ان کا انہوں نے خود توڑا تھا لیکن اس ک

تعریض اور اثبات توحید تھا اس لیے حقیقت کے اعتبار ہم اسے جھوٹ کے بجائے اتمام حجت 

کا ایک طریق اور مشرکین کی بےعقلی کے اثبات واظہار کا ایک انداز کہیں گے عالوہ ازیں 

بھی قابل غور ہے اور وہ ہے میدان محشر حدیث میں ان کذبات کا ذکر جس ضمن میں آیا ہے وہ 

میں ہللا کے روبرو جاکر سفارش کرنے سے اس لیے گریز کرنا کہ ان سے دنیا میں تین موقعوں 

پر لغزش کا صدور ہوا ہے درآنحالیکہ وہ لغزشیں نہیں یعنی حقیقت اور مقصد کے اعتبار وہ 

وف زدہ ہوں گے کہ یہ باتیں جھوٹ نہیں ہیں مگر وہ ہللا کی عظمت وجال کیوجہ سے اتنے خ

جھوٹ کے ساتھ مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئیں گی گویا حدیث کا مقصد حضرت 

ابراہیم علیہ السالم کو جھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کیفیت کا اظہار ہے جو قیامت 

 والے دن خشیت الہی کی وجہ سے ان پر طاری ہوگی۔

 
ٓ اَ  ِلُمْوَن   فََرَجُعْوٓا ِاٰله    11نُْفِسهِْم فََقالُْوٓا ِانَُُّكْ َانَُْتُ الٰظه

 (۱)پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہوگئے اور کہنے لگے واقع ظالم تو تم ہی ہو 

حضرت ابراہیم علیہ السالم کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کو  ۱۔٦٤

ہی ہو، جو اپنی جان کو بچانے پر اور نقصان الجواب ہو کر، کہنے لگے، واقع ظالم تو تم 

پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں وہ مستحق عبادت کیونکر ہو سکتا ہے؟ بعض نے یہ 

مفہوم بیان کیا کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دوسرے کو مالمت کی اور ترک حفاظت پر 

 ایک دوسرے کا ظالم کہا۔

 
ٓـُؤََلِۗء يَْنِطُقْوَن   ُُثَّ نُِكُسْوا عَٰله ُرءُ   11ْوِسهِْم ۚ  لـَـَقْد عَِلْمَت َما هه

یہ تجھے بھی معلوم ہے یہ بولنے ( اور کہنے لگے کہ)پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہوگئے 

 (۱)چالنے والے نہیں 

تو ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو اگر یہ بول ( علیہ السالم)پھر اے ابراہیم  ۱۔٦٢

 تے ہیں، جب کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہیں۔سک

 
ُُكْ   ََل يَُْضُّ ِ َما ََل يَْنَفُعُُكْ َشـْئَـــ ًا وَّ  ۭ 11قَاَل َافَتَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله

 کیا تم ہللا کے عالوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ! ہللا کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس

 تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان۔

 
ِ ۭ َافَََل تَْعِقلُْوَن  َُُّكْ َوِلَما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله  11ُاٰفٍ ل

تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم ہللا کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں 

 ۔(۱)

ر مجبور ہوگئے تو پھر ان کی بےعقلی پر یعنی جب وہ خود ان کی بےبسی کے اعتراف پ ۱۔٦۷

 افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ہللا کو چھوڑ کر ایسے بےبسوں کی تم عبادت کرتے ہو؟

 
ِلهََتُُكْ ِاْن ُكْنَُتْ فهِعِلْْيَ   ا اه ْوٓ  11قَالُْوا َحٰرِقُـْوُه َوانُّْصُ

 (۱)ہی ہے  کہنے لگے کہ اسے جال دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا

حضرت ابراہیم علیہ السالم نے جب یوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی ضاللت  ۱۔٦۲

وحماقت کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ الجواب ہوگئے۔ تو چونکہ وہ توفیق 

ہدایت سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بےنور کر دیا تھا۔ اس لئے بجائے 
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وہ شرک سے بعض آجاتے، الٹا ابراہیم علیہ السالم کے خالف سخت اقدام کرنے پر  اس کے کہ

آمادہ ہوگئے اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری 

شروع کر دی، چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا االؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ 

کے ذریعے سے ( جس سے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں)ہے کہ منجنیق  السالم کو کہا جاتا

پھینکا۔ لیکن ہللا تعاٰلی نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السالم کے لئے ٹھنڈی اور سالمتی بن 

نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک ' سالمتی ' جا علماء کہتے ہیں کہ اگر ہللا تعالٰی، ٹھنڈی کے ساتھ 

م کے لئے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان ابراہیم علیہ السال

سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ 

السالم کے لئے ہللا کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح ہللا نے اپنے بندے کو دشمنوں کی سازش 

 سے بچا لیا۔

 
ِهْْيَ  قُلْنَا يه   ِابْره

ٓ َسلهًما عَٰله   11نَاُرُكـْوِِنْ بَْرًدا وَّ

اور آرام کی )کے لئے سالمتی ( علیہ السالم)تو ٹھندی پڑ جا اور ابراہیم ! ہم نے فرما دیا اے آگ

 بن جا۔( چیز

 
ِْيَن    َِ ُُم اَْلَْخ  11َۚوَاَراُدْوا ِبٖه َكْيًدا فََجَعلِْنه

 کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔( المعلیہ الس)گو انہوں نے ابراہیم 

 
لَِمْْيَ  َِّّتْ بهَرْكنَا ِفْْيَا ِللْعه ُه َولُْوًطا ِاَٰل اَْلَْرِض ال  10َوََنَّْينه

اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں 

 ۔(۱)کے لئے برکت رکھی تھی 

ے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے۔ جسے شادابی اور پھلوں اور نہروں اس س ۱۔۷۱

 کی کثرت نیز انبیاء علیہم السالم کا مسکن ہونے کے لحاظ سے بابرکت کہا گیا ہے۔

 
ِلِحْْيَ  َق  ۭ َويَْعُقْوَب ََنِفََلً  ۭ َولُُكًّ َجَعلْنَا صه ٓ ِاْْسه  11َوَوَهْبنَا ََلٗ

اور ہر ایک کو ہم نے صالح ( ۱)عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید  اور ہم نے اسے اسحاق

 بنایا۔

نَا فِلَۃ، زائد کو کہتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السالم نے تو صرف بیٹے کے لئے  ۱۔۷۴

 دعا کی تھی، ہم نے بغیر دعا مذید پوتا بھی عطا کر دیا۔

 
ُْدْوَن ِِبَْمِرَنَ  ًة ُّيَّ مَّ

ِٕ
ُْم َاى ِبِديَْن َوَجَعلِْنه وِة  ۚ   َوََكنُْوا لَنَا عه كه لهوِة َوِايَْتاَۗء الزَّ ِت َوِاقَاَم الصَّ ْم ِفْعَل الَْخْْيه  11  َوَاْوَحْينَآ ِالَْْيِ

اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی 

کی، ( تلقین)ھنے اور زٰکوة دینے کی وحی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رک

 اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔

 
َث  ۭ ِاِنَُّ 

ِٕ
ۗى ـبه َٰ َّْعَمُل الْ َِّّتْ ََكنَْت ت ُه ِمَن الَْقْريَِة ال ََنَّْينه ِعلًْما وَّ تَيْنهُه ُحْْكًا وَّ    11ْم ََكنُْوا قَْوَم َسْوٍء فهِسِقْْيَ ڌَولُْوًطا اه

کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں لوگ ( ہ السالمعلی)ہم نے لوط

 گندے کاموں میں مبتال تھے۔ اور تھے بھی وہ بدترین گنہگار۔

 
ِلِحْْيَ  َّٗه ِمَن الٰصه ِتنَا  ۭ ِان ُه ِِفْ َرْْحَ   11َوَاْدَخلْنه
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نیکوکار لوگوں میں سے  کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا بیشک وہ( علیہ السالم)اور ہم نے لوط

 ۔(۱)تھا 

تھے اور ( بھتیجے)حضرت لوط علیہ السالم، حضرت ابراہیم علیہ السالم کے برادر زاد  ۱۔۷٢

حضرت ابراہیم علیہ السالم پر ایمان النے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کرکے شام 

سے نوازا۔ یہ جس جانے والوں میں سے تھے۔ ہللا نے ان کو بھی علم و حکمت یعنی نبوت 

عالقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اسے عمورہ اور سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ 

مردار سے متصل بجانب اردن ایک شاداب عالقہ تھا۔ جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ مردار کا جزو 

وازے کسنا ہے۔ ان کی قوم لواطت جیسے فعل شفیع، گزر گاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر آ

پلید )اور انہیں تنگ کرنا روڑے ریزے پھینکنا وغیرہ میں ممتاز تھی، جسے ہللا نے یہاں خبائث 

سے تعبیر فرمایا ہے۔ باآلخر حضرت لوط علیہ السالم کو اپنی رحمت میں داخل کرکے ( کاموں

 یعنی انہیں اور ان کے پیرو کار کو بچا کر قوم کو تباہ کر دیا گیا۔

 
ُه َوَاْهَِلٗ ِمَن اْلَكْرِب الَْعِظْْيِ  َونُْوًحا اِ  ْينه َتَجْبنَا ََلٗ فَنَجَّ ي ِمْن قَْبُل فَاس ْ  ۚ 11ْذ ََنده

نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول 

 فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔

 
نهُه ِمَن  ِعْْيَ َونَــَّصْ ُْم َاَْجَ ُْم ََكنُْوا قَْوَم َسْوٍء فََاْغَرْقِنه يهِتنَا  ۭ ِاِنَّ بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ ِ  11الَْقْوِم اَّلَّ

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹالتے رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، 

 یقیناً وہ برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔

 
هِِديَْن  َوَداٗوَد َوسُ  هِْم شه ُْكهِن ِِف الَْحْرِث ِاْذ نََفَشْت ِفْيِه غَََّنُ الَْقْوِم  ۚ  َوُكنَّا ِلُحـْْكِ َن ِاْذ َُيْ  ڎ11لَْيمه

کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر ( علیہما السالم)اور داؤد اور سلیمان 

ئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گ

 موجود تھے۔

 
ْحَن َوالطَّ  بِٰ َِسَّْرََن َمَع َداٗوَد الِْجَباَل يُس َ ِعلًْما  ۡ وَّ تَيْنَا ُحْْكًا وَّ َن ۚ َولُُكًّ اه َا ُسلَْيمه  11ْْيَ  ۭ َوُكنَّا فهِعِلْْيَ فََفهَّْمِنه

ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا ہاں ہر ( ۱)ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا 

بھی ہم ( ۲)تھے اور پرند ( ۴)تھا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیئے تھے جو تسبیح کرتے 

 ۔(٤)کرنے والے ہی تھے 

مفسرین نے یہ قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں، دوسرے  ۱۔۷٢

تی چر چگئیں۔ حضرت داؤد علیہ شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں اور اس کی کھی

السالم نے جو پیغمبر کے ساتھ حکمران بھی تھے فیصلہ دیا کہ بکریاں، کھیت واال لے لے تاکہ 

اس کے نقصان کی تالفی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السالم نے اس فیصلے سے اختالف کیا 

دی جائیں، وہ ان اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لئے کھیتی کے مالک کو دے 

سے فائدہ اٹھائے اور کھیتی بکری والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ کھیتی کی آب پاشی اور 

دیکھ بھال کرکے، اسے صحیح کرے، جب وہ اس حالت میں آجائے جو بکریوں چرنے سے 

پہلے تھی تو کھیتی، کھیتی والے کو اور بکریاں، بکری والے کو واپس کر دی جائیں۔ پہلے 

لے کے مقابل میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ اس میں کسی کو بھی اپنی چیز فیص

سے محروم ہونا نہیں پڑا۔ جب کہ پہلے فیصلے میں بکری والے اپنی بکریوں سے محروم کر 

دیئے گئے تھے۔ تاہم ہللا نے حضرت داؤد علیہ السالم کی بھی تعریف کی اور فرمایا کہ ہم نے 
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علم و حکمت سے نوازا ( ی داؤد علیہ السالم اور سلیمان علیہ السالم دونوں کویعن)ہر ایک کو 

تھا۔ بعض لوگ اس سے استدالل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ دعوٰی 

فیصلہ کرنے والے دو منصف، بیک ( متضاد)صحیح نہیں۔ کسی ایک معاملے میں دو الگ الگ 

ہوگا اور ( درست فیصلہ کرنے واال)، ان میں ضرور ایک مصیب وقت دونوں مصنفین ہو سکتے

دوسرا غلطی کر کے غلط فیصلہ کرنے واال، البتہ یہ الگ بات ہے کہ غلطی سے غلط فیصلہ 

 ۔ (فتح القدیر)کرنے سے گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اسے ایک اجر ملے گا۔ کما فی الحدیث 

کیونکہ اس )بیح کی آواز سے گونج اٹھتے تھے اس سے مراد یہ نہیں کہ پہاڑ ان کی تس ۴۔۷٢

 ( میں تو کوئی اعجاز ہی باقی نہیں رہتا

یعنی پرندے بھی داؤد علیہ السالم کی سوز آواز سن کر ہللا کی تسبیح کرنے لگتے، مطلب  ۲۔۷٢

 ( فتح القدیر)یہ ہے کہ پرندے بھی داؤد علیہ السالم کے لئے مسخر کر دیئے گئے تھے 

فہیم، ابتائے حکم اور تسخی، ان سب کے کرنے والے ہم ہی تھے، اس لئے ان یعنی یہ ت ۲۔۷٢

میں کسی کو تعجب کرنے کی یا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ ہم جو چاہیں 

 کر سکتے ہیں۔

 
ِكرُ  ِسُُكْ ۚ فَهَْل َانَُْتْ شه ْنْۢ َِبْ َُُّكْ ِلُتْحِصنَُُكْ ِمٰ ُه َصْنَعَة لَُبْوٍس ل َّْمنه  11ْوَن  َوعَل

ہم نے اسے تمہارے لئے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کی ضرر سے تمہارا 

 کیا تم شکر گزار بنو گے۔( ۱)بچاؤ ہو 

یعنی لوہے کو ہم نے داؤد علیہ السالم کے لئے نرم کر دیا تھا، وہ اس سے جنگی لباس،  ۱۔۲۰

اظت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت قتادہ لوہے کی زریں تیار کرتے تھے، جو جنگ میں تمہاری حف

رضی ہللا تعاٰلی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السالم سے پہلے بھی زریں بنتی تھیں۔ 

لیکن وہ سادہ بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں، حضرت داؤد علیہ السالم پہلے شخص 

 (ابن کثیر)ہیں جنہوں نے کنڈے دار حلقے والی زریں بنائیں 

 
لِ َولِ  ٍء عه ِٰ ََشْ ُُ َِّّتْ بهَرْكنَا ِفْْيَا  ۭ َوُكنَّا ِب ْمرِٖهٓ ِاَٰل اَْلَْرِض ال َن الٰرِيَْح عَاِصَفًة َّتْرِْي ِِبَ  10ِمْْيَ  ُسلَْيمه

جو اس کے فرمان سے اس ( ۱)کے تابع کر دیا ( علیہ السالم)ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان 

کت دے رکھی تھی، اور ہم ہرچیز سے باخبر اور دانا زمین کی طرف چلتی ہے جہاں ہم نے بر

 ہیں۔

یعنی جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السالم کے لئے مسخر کر دیئے تھے،  ۱۔۲۱

اسی طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السالم کے تابع کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے وزرا سلطنت 

ں کی مسافت، لمحوں اور ساعتوں میں سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے، مہینو

طے کرکے وہاں پہنچ جاتے، ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ بابرکت زمین سے مراد شام 

 کا عالقہ ہے۔

 
ِفِظْْيَ   ِِلَ  ۚ َوُكنَّا لَهُْم حه ًَل ُدْوَن ذه َُّغْوُصْوَن ََلٗ َويَْعَملُْوَن َُعَ ِطْْيِ َمْن ي يه   11َوِمَن الش َّ

بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کئے تھے جو اس کے فرمان سے  اسی طرح سے

ان کے نگہبان ہم ہی ( ۱)غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، 

 (۴)تھے 

جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السالم کے تابع تھے جو ان کے حکم سے سمندروں میں  ۱۔۲۴

کال التے، اسی طرح دیگر عمارتی کام، جو آپ چاہتے غوتے لگاتے اور موتی اور جواہر ن

 کرتے تھے۔ 
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یعنی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے، اس سے ہم نے سلیمان علیہ السالم  ۴۔۲۴

 کی حفاظت کی اور وہ ان کے آگے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے تھے۔

 
ِنَ ال ْ َمس َّ َّٗهٓ َاِّنٰ ي َرب ُّْوَب ِاْذ ََنده ْْيَ َوَاي ِْحِ ُّ َوَانَْت َاْرَحُم الٰره  ښ11ْضُّ

کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے ( علیہ السالم)ایوب 

 یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے واال ہے۔

 
تَ  اه ٍ وَّ َتَجْبنَا ََلٗ فََكَشْفنَا َما ِبٖه ِمْن ُْضٰ ِبِدْيَن  فَاس ْ ي لِلْعه ْن ِعْنِدََن َوِذْكره ًة ٰمِ َعهُْم َرْْحَ  11يْنهُه َاْهَِلٗ َوِمثْلَهُْم مَّ

تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا 

سے تاکہ سچے بندوں کے ( ۱)فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور، اپنی خاص مہربانی 

 ے سبب نصیحت ہو۔لئ

نِْعَم  ۘ  اِنَّا َوَجْدٰنهُ َصابًِرا ۘ  )قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السالم کو صابر کہا گیا ہے،  ۱۔۲٤

اٌب  ۘ  اْلَعْبُد  اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈاال گیا جن ( 22:۔ص14( اِنَّٗهٓ اَوَّ

ڑا۔ یہ آزمائش اور تکلیفیں کیا تھیں، اس کی میں انہوں نے صبر شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھو

مستند تفصیل تو نہیں ملتی، تاہم قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہللا تعاٰلی نے انہیں 

مال و دولت دنیا اور اوالد وغیرہ سے نوازا ہوا تھا، بطور آزمائش ہللا تعاٰلی نے ان سے یہ سب 

ت سے بھی محروم اور بیماریوں میں گھر کر رہ گئے۔ نعمتیں چھین لیں، حٰتی کہ جسمانی صح

ا سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ اٰلہی میں دعا کی، ہللا نے دعا قبول ۲باآلخر کہا جاتا ہے کہ 

فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اوالد، پہلے سے دوگنا عطا فرمائے۔ اس کی کچھ تفصیل 

روایت میں ملتی ہے، جس کا اظہار حضرت ایوب صحیح ابن حبان رضی ہللا تعاٰلی عنہ کی ایک 

علیہ السالم نے کبھی نہیں کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اسی لئے ہللا تعاٰلی نے اس 

 کے الفاظ استعمال فرمائے۔'ہم نے قبول کر لی ' کے لئے 

 
َِبِْيَن   َن الٰصه ِعْيَل َوِاْدِريَْس َوَذا اْلِكْفِل ۭ ُك  ِمٰ  ښ11َوِاَْسه

 یہ سب صابر لوگ تھے۔( علیہم السالم( )۱)اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل 

ذوالکفل کے بارے میں اختالف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں؟ بعض نے ان کی نبوت کے  ۱۔۲٢

اور بعض والیت کے قائل ہیں۔ امام ابن جریر نے ان کی بابت توقف اختیار کیا ہے، امام ابن کثیر 

 قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہللا اعلم۔ فرماتے ہیں،

 
ِلِحْْيَ  َن الٰصه ُْم ِمٰ ِتنَا  ۭ ِاِنَّ ُْم ِِفْ َرْْحَ  11َوَاْدَخلِْنه

 ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ یہ سب لوگ نیک تھے۔

 
َهَب ُمَغاِضًبا فََظنَّ  ْ ُكْنُت ِمَن ال َوَذا النُّْوِن ِاْذ ذَّ ــنََك ڰ ِاِّنٰ ْبحه ٓ َانَْت س ُ َ ِاَلَّ ٓ ِاَله ِت َاْن َلَّ لُمه ي ِِف الظُّ َّْقِدَر عَلَْيِه فَنَاده َّْن ن ِلِمْْيَ   َاْن ل  ښ11ٰظه

جبکہ وہ غصہ سے چل دیے اور ! کو یاد کرو( حضرت یونس علیہ السالم( )۱)مچھلی والے 

کے اندر سے پکار اٹھا کہ ( ۴)باال آخر وہ اندھیروں  خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔

 اٰلہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بیشک میں ظالموں میں ہوگیا۔

مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السالم ہیں جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور  ۱۔۲۷

سے چل دیئے تھے، جس پر  انہیں عذاب اٰلہی کی دھمکی دے کر، ہللا کے حکم کے بغیر وہاں

ہللا نے ان کی گرفت اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا، اس کی کچھ تفصیل سورة یونس میں گزر 

 چکی ہے اور کچھ سورہ صافات میں آئے گی۔ 
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ظلمات، ظلمۃ کی جمع ہے بمعنی اندھیرا ۔ حضرت یونس علیہ السالم متعدد اندھیروں میں  ۴۔۲۷

 سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ گھر گئے۔ رات کا اندھیرا،

 
َْۨـِجي الُْمْؤِمِنْْيَ   ِِلَ نُـــــ ُه ِمَن الَْغٰمِ  ۭ َوَكذه َتَجْبنَا ََلٗ    َوََنَّْينه  11فَاس ْ

تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح 

 ۔(۱)بچا لیا کرتے ہیں 

ہم نے یونس علیہ السالم کی دعا قبول کی اور اسے اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ  ۱۔۲۲

سے نجات دی اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شدائد اور مصیبتوں میں پکارے گا، ہم اسے 

جس مسلمان نے بھی ' نجات دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے۔ کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

جامع ترندی )معاملے کے لئے دعا مانگی تو ہللا نے اسے قبول فرمایا  اس دعا کے ساتھ کسی

 (وصححہ االلبانی ۲٢۰٢نمبر 

 
ِرثِْْيَ   َانَْت َخْْيُ الْوه َّٗه َرٰبِ ََل تََذْرِِنْ فَْرًدا وَّ ي َرب ٓ ِاْذ ََنده  ښ11َوَزَكِرَّيَّ

! میرے پروردگارکو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی اے ( علیہ السالم)اور زکریا 

 مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔

 
ــْْيه  َٰ ُِعْوَن ِِف الْ ِه ُ ُْم ََكنُْوا ي ــٰيه َوَاْصلَْحنَا ََلٗ َزْوَجٗه  ۭ ِاِنَّ َتَجْبنَا ََلٗ  ۡ َوَوَهْبنَا ََلٗ َُيْ ِشِعْْيَ  فَاس ْ َرَهًبا  ۭ َوََكنُْوا لَنَا خه  11ِت َويَْدُعْونَنَا َرغًَبا وَّ

اور ان کی بیوی کو ان ( ۱)عطا فرمایا ( علیہ السالم)ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یٰحی 

یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں ( ۴)کے لئے درست کر دیا 

 ۔(۲)اللچ طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے۔ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے 

لیہ السالم کا بڑھاپے میں اوالد کے لئے دعا کرنا اور ہللا کی طرف سے حضرت زکریا ع ۱۔٢۰

اس کا عطا کیا جانا، اس کی ضروری تفصیل سورہ آل عمران اور سورہ ٰطٰہ میں گزر چکی ہے۔ 

 یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ 

ا ازالہ فرما کر اسے نیک یعنی وہ بانجھ اور ناقابل اوالد تھی، ہم نے اس کے اس نقص ک ۴۔٢۰

 بچہ عطا فرمایا۔ 

گویا قبولیت دعا کے لئے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص  ۲۔٢۰

یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ مثالً الحاح و زاری کے ساتھ ہللا کی بارگاہ میں دعا و مناجات، نیکی کے 

کے ساتھ رب کو پکارنا اور اس کے کاموں میں سبقت، خوف و طمع کے ملے جلے جذبات 

 سامنے عاجزی اور خشوع خضوع کا اظہار۔

 
لَِمْْيَ   يًَة ِلٰـلْعه َا َواْبَِنَآ اه ْوِحنَا َوَجَعلِْنه نَا ِفْْيَا ِمْن رُّ ْٰ ا فَنََف ٓ َاْحَصنَْت فَْرََجَ َِّّتْ  10َوال

در اپنی روح اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے ان

 (۱)پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لئے نشانی بنا دیا 

 یہ حضرت مریم اور عیسٰی علیہما السالم کا تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ ۱۔٢۱

 
َاََن َربُُُّكْ فَاْعُبُدْوِن   اِحَدًة ڮ وَّ ًة وَّ تُُُكْ ُامَّ ِذٖهٓ ُامَّ  11ِانَّ هه

اور میں تم سب کا پروردگار ہوں پس ( ۱)ی امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے یہ تمہار

 تم میری ہی عبادت کرو۔

امۃ سے مراد یہاں دین یا ملت یعنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے اور وہ دین ہے دین  ۱۔٢۴

لت رہی۔ توحید، جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی اور ملت، ملت اسالم ہے جو تمام انبیاء کی م
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جن کا باپ )ہم انبیاء کی جماعت اوالد عالت ہیں، ' جس طرح نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

 (ابن کثیر)' ہمارا دین ایک ہی ہے ( ایک اور مائیں مختلف ہوں

 
ِجُعْوَن   ُعْوٓا َاْمَرُِهْ بَيَِْنُْم ُۭك  ِالَْينَا ره   11َوتََقطَّ

میں فرقہ بندیاں کرلیں سب کے سب ہمارے ہی طرف لوٹنے  مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین

 ۔(۱)والے ہیں 

یعنی دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے  ۱۔٢۲

ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہوگیا اور انبیاء و رسل کے ماننے والے بھی گروہ بن گئے، 

ئی، کوئی کچھ اور اور بد قسمتی سے یہ فرقہ بندیاں خود کوئی یہودی ہو گیا، کوئی عیسا

مسلمانوں میں بھی پیدا ہوگئیں اور یہ بھی بیسیوں فرقوں میں تقسیم ہوگئے۔ ان سب کا فیصلہ، 

 جب یہ بارگاہ اٰلہی میں لوٹ کر جائیں گیں۔ تو وہیں ہوگا۔

 
ِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَََل ُكْفرَ  ِلحه َّْعَمْل ِمَن الٰصه ِتُبْوَن  فََمْن ي  11اَن ِلَسْعِيٖه  ۚ َوِاَنَّ ََلٗ كه

ہو تو اسکی کوشش کی بےقدری نہیں کی ( بھی)پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن 

 جائیگی ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔

 
ُْم ََل يَْرِجُعْوَن   َآ َاِنَّ ٌم عَٰله قَْريٍَة َاْهلَْكِنه  11َوَحره

کر دیا اس پر الزم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے اور جس بستی کو ہم نے ہالک 

 ۔(۱)

جیسا کہ ترجمے میں واضح ہے۔ یا پھر اَل یَْرِجُعْوَن میں اَل زائد ہے، یعنی جس بستی کو ہم  ۱۔٢٢

 نے ہالک کر دیا، اس کا دنیا میں پلٹ کر آنا حرام ہے۔

 
ُجْوُج َوَمْاُجْوُج َوُِهْ مِٰ جه  َّنِْسلُْوَن  ِاَذا فُِتَحْت ََّيْ  11ْن ُكِٰ َحَدٍب ي

یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں 

 ۔(۱)گے 

یاجوج ماجوج کی ضروری تفصیل سورہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔ حضرت  ۱۔٢٦

اور اتنی تیزی اور عیسٰی علیہ السالم کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا 

کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہونگے۔ ان 

کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے حٰتی کی حضرت عیسٰی علیہ 

السالم السالم اہل ایمان کو ساتھ کوہ طور پر پناہ گزیں ہو جائیں گے، پھر حضرت عیسٰی علیہ 

کی بد دعا سے یہ ہالک ہو جائیں گے اور ان کی الشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلی 

ہوگی، حٰتی کہ ہللا تعاٰلی پرندے بھیجے گا جو ان کی الشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں 

یہ )گے پھر ایک زور دار بارش نازل فرمائے گا، جس سے ساری زمین صاف ہو جائیگی۔ 

 (صیالت صحیح حدیث میں بیان کی گئی ہیں تفصیل کے لئے تفسیر ابن کثیر مالحطہ ہوساری تف

 
ْيَن َكَفُرْوا  ۭ يهَويْلَنَا قَْد ُكنَّا ِِفْ غَْفََلٍ  ِ َب الَْوْعُد الَْحقُّ فَِاَذا ِِهَ َشاِخَصٌة َابَْصاُر اَّلَّ ِلِمْْيَ    َواْقََتَ َذا بَْل ُكنَّا ظه ْن ھه  11ِمٰ

کہ ( ۱)قریب آلگے گا اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور سچا وعدہ 

 ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔! ہائے افسوس
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یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ، جو برحق ہے، بالکل قریب آجائے  ۱۔٢۷

ولناکی کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں پھٹی کی گا اور جب یہ قیامت برپا ہو جائے گی شدت ہ

 پھٹی رہ جائیں گی۔

 
ِرُدْوَن   َ  ۭ َانَُْتْ لَهَا وه ِ َحَصُب ََجََّنَّ  11ِانَُُّكْ َوَما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله

تم اور ہللا کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ 

 ۔(۱)ے ہو میں جانے وال

یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو الت منات اور عٰزی و ہبل کی پوجا  ۱۔٢۲

کرتے تھے یہ سب پتھر کی مورتیاں تھیں۔ جو جمادات یعنی غیر عاقل تھیں، اس لئے آیت میں 

ا جارہا ہے کہ غیر عاقل کے لئے آتا ہے۔ یعنی کہ( َما) َما تَْعبُُدْوَن کے الفاظ ہیں اور عربی میں 

تم بھی اور تمہارے معبود بھی جن کی مورتیاں بنا کر تم نے عبادت کے لئے رکھی ہوئی ہیں 

 سب جہنم کا ایندھن ہیں۔

 
ْوَن   ِِلُ ا َوَرُدْوَها  ۭ َوُك  ِفْْيَا خه ِلهًَة مَّ ُٓؤََلِۗء اه  11لَْو ََكَن هه

ر سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، او( سچے)اگر یہ 

 (۱)والے ہیں 

یعنی اگر یہ واقع معبود ہوتے تو با اختیار ہوتے اور تمہیں جہنم جانے سے روک لیتے۔  ۱۔٢٢

لیکن وہ تو خود جہنم میں بطور عبرت کے جا رہے ہیں۔ تمہیں جانے سے کس طرح روک 

 ے۔سکتے ہیں۔ لہذا عابد و معبود دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گ

 
ُِهْ ِفْْيَا ََل يَْسَمُعْوَن   ٠١١لَهُْم ِفْْيَا َزِفْْيٌ وَّ

 ۔(۱)وہ وہاں چال رہے ہونگے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے 

یعنی سارے کے سارے شدت غم و الم سے چیخ اور چال رہے ہونگے، جس کی وجہ  ۱۔۱۰۰

 سے وہ ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔

 
يْ  ِ َك َعِْنَا ُمْبَعُدْوَن  ِانَّ اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ ٓ   ُاوله ّنه نَّا الُْحس ْ َبَقْت لَهُْم ِمٰ    ٠١٠َن س َ

البتہ بیشک جن کے لئے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے۔ وہ سب جہنم سے دور 

 ۔(۱)ہی رکھے جائیں گے 

یدا کیا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا یا مشرکین کی طرف سے پ ۱۔۱۰۱

جاسکتا تھا، جیسا کہ فی الواقع کیا جاتا ہے کہ عبادت تو حضرت عیسٰی و عزیز علیہالسالم، 

فرشتوں اور بہت سے صالحین کی بھی کی جاتی ہے تو کیا یہ بھی اپنے عابدین کے ساتھ جہنم 

ندے میں ڈالے جائیں گے؟ اس آیت میں اس کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو ہللا کے نیک ب

تھے جن کی نیکیوں کی وجہ سے ہللا کی طرف سے ان کے لئے نیکی یعنی سعادت ابدی یا 

 بشارت جنت ٹھہرائی جا چکی ہے۔ یہ جہنم سے دور ہی رہیں گے

 
ْوَن  ِِلُ ََتَْت َانُْفُسهُْم خه  ۚ ٠١١ََل يَْسَمُعْوَن َحِسيَْسهَا  ۚ َوُِهْ ِِفْ َما اش ْ

 اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہونگے۔وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے 

 
ْي ُكْنَُتْ تُْوعَُدْوَن  ِ َذا يَْوُمُُكُ اَّلَّ َكُة  ۭ ھه

ِٕ
ىهُُم الَْملهۗى ٌُ اَْلَْكََبُ َوتََتلَقٰه ُزُِنُُم الَْفَز  ٠١١ََل َُيْ
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ھ لیں انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہات( بھی( )۱)وہ بڑی گھبراہٹ 

 گے، کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیئے جاتے رہے۔

بڑی گھبراہٹ سے موت یا صور اسرافیل مراد ہے یا وہ لمحہ جب دوزخ اور جنت کے  ۱۔۱۰۲

درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یعنی صور اسرافیل اور قیام قیامت سیاق کے 

 زیادہ قریب ہے۔

 
ُِّعْيُدٗه  ۭ َوْعًدا عَلَْينَا  ۭ ِاَنَّ ُكنَّ يَْوَم نَْطِوي ا َل َخلٍْق ن ِجٰلِ ِلْلُكتُِب  ۭ مََكَ بََدْاََنٓ َاوَّ َماَۗء َكـَطٰيِ الٰسِ ِعِلْْيَ  لسَّ  ٠١١ا فه

جیسے ( ۱)جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے دفتر میں اوراق لپیٹ دیئے جاتے ہیں 

ی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھ

 رہیں گے۔( ہی)اسے ضرور کرکے 

یعنی جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اوراق یا رجسٹر لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ جیسے  ۱۔۱۰٤

تٌ )دوسرے مقام پر فرمایا  اتھ آسمان اس کے دائیں ہ( 47:۔ الزمر18( بِیَِمْینِٖه  ۘ  َوالسَّٰمٰوُت َمْطِویٰٰ

ِسِجل کے معنی صحیفے یا رجسٹر کے ہیں لِْلُکتُِب کے معنی ہیں َعلَی ' ' میں لپٹے ہوئے ہونگے 

مطلب یہ ہے کہ کاتب کے لئے لکھے ہوئے کاغذات کو ( تفسیر ابن کثیر)اْلِکتَاِب بَِمْعنَی اْلَمْکتُْوِب 

اپنے ہاتھ میں سمیٹ لپیٹ لینا جس طرح آسان ہے، اسی طرح ہللا کے لئے آسمان کی وسعتوں کو 

 لینا کوئی مشکل امر نہیں۔

 
ِلُحْوَن   َا ِعَباِدَي الٰصه ُُ ْكِر َانَّ اَْلَْرَض يَِر بُْوِر ِمْنْۢ بَْعِد اَّٰلِ  ٠١١َولََقْد َكَتبْنَا ِِف الزَّ

( ۱)ہم زبور میں پندو نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے 

 ہونگے( ہی)

بور سے مراد یا تو زبور ہی ہے اور ذکر سے مراد پندونصیحت جیسا کہ ترجمہ میں ز ۱۔۱۰٢

درج ہے یا پھر زبور سے مراد گذشتہ آسمانی کتابیں اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یعنی 

پہلے لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی 

کے وارث نیک بندے ہونگے۔ زمین سے مراد بعض مفسرین کے جاتی رہی ہے کہ زمین 

نزدیک جنت ہے اور بعض کے نزدیک ارض کفار۔ یعنی ہللا کے نیک بندے زمین میں اقتدار 

اور سرخرو رہے اور آئندہ بھی جب کبھی وہ اس صفت کے حامل ہوں گے، اس وعدہ اٰلہی کے 

سلمانوں کی محرومی اقتدار کی موجودہ مطابق، زمین کا اقتدار انہی کے پاس ہوگا۔ اس لیے م

صورت حال کسی اشکال کا باعث نہیں بننی چاہیے یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ 

اور اذا فات الشرط فات المشروط کے مطابق جب مسلمان اس خوبی سے محروم ہوگئے تو اقتدار 

الیا گیا ہے اور وہ ہے سے بھی محروم کردئیے گئے اس میں گویا حصول اقتدار کا طریقہ بت

صالحیت یعنی ہللا رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے حدود وضابطوں 

 پر کاربند رہنا۔

 
ِبِدْيَن   َِٰقْوٍم عه َذا لََبلهغًا ل  ۭ ٠١١ِانَّ ِِفْ ھه

 (۱)عبادت گزار بندوں کے لئے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے 

وتنبیہ ہے جو اس سورت میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ھذا سے مراد وہ وعظ  فی  ۱۔۱۰٦

ہے بالغ سے مراد کفایت ومنفعت ہے یعنی وہ کافی اور مفید ہے یا اس سے مراد قرآن مجید ہے 

جس میں مسلمانوں کے لئے بڑا فائدہ اور کفالت ہے عابدین سے، خشوع خضوع سے ہللا کی 

 پر ہللا کی اطاعت کو ترجیح دینے والے ہیں۔ عبادت کرنے والے، اور شیطان اور خواہشات نفس
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لَِمْْيَ    ًة ِلٰلْعه َك ِاَلَّ َرْْحَ  ٠١١َوَمآ َاْرَسلْنه

 اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے گا اس نے گویا اس 

بول کر لیا اور ہللا کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ نتیجتًا دنیا و آخرت کی سعادتوں سے رحمت کو ق

ہمکنار ہوگا اور اور چونکہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے اس 

لیے آپ صلی ہللا علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بن کر یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے 

کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں بعض لوگوں نے اس اعتبار سے دین و دنیا 

سے بھی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ صلی ہللا 

علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت بالکلیہ تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی جیسے پچھلی 

جو امت اجابت اور امت )ح مٹا دی جاتی رہیں امت محمدیہ قومیں اور امتیں حرف غلط کی طر

پر اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے ( دعوت کے اعتبار سے پوری نوع انسانی پر مشتمل ہے

اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے بد دعا نہ کرنا یہ بھی آپ صلی ہللا علیہ 

اسی طرح ( صحیح مسلم)انا وانما بعثت رحمۃ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ تھا انی لم ابعث لع

غصے میں کسی مسلمان کو لعنت یا سب وشتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث 

اسی لیے ایک حدیث ( مسند احمد ) قرار دینا آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے 

میں رحمت ( الجامع الصغیرصحیح )میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا انما رحمۃ مھداة 

 مجسم بن کر آیا ہوں جو ہللا کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے۔

 
ا تُْوعَُدْوَن   َذنُْتُُكْ عَٰله َسَواٍۗء  ۭ َوِاْن َاْدِرْيٓ َاقَرِيٌْب َاْم بَِعْيٌد مَّ َّْوا فَُقْل اه  ٠١١فَِاْن تََول

( ۱)نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں 

 (۴)مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور 

یعنی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید و اسالم سے منہ موڑ کر میرے  ۱۔۱۰٢

دشمن ہوں اور ہماری دشمن ہو، اسی طرح تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا 

 تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے۔ 

اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسالم و مسلمین کا وعدہ یا وہ وعدہ جب ہللا کی  ۴۔۱۰٢

 طرف سے تمہارے خالف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی۔

 
َّٗه يَْعََلُ الَْجـــهَْر ِمَن الَْقْوِل َويَْعََلُ َما تَْكُتُموْ   ٠٠١َن  ِان

 البتہ ہللا تعاٰلی تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔

 
َُُّكْ َوَمتَاٌٌ ِاٰله ِحْْيٍ   ٗ ِفْتنٌَة ل  ٠٠٠َوِاْن َاْدِرْي لََعِلَّ

ہ مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقرر وقت تک کا فائد

 ہے۔( پہنچانا)

 
َتَعاُن عَٰله َما تَِصُفْوَن   قهَل َرٰبِ اْحُُكْ  ُن الُْمس ْ ْْحه ُّنَا الرَّ    ٠٠١ِِبلَْحٰقِ   ۭ َوَرب

انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس ! اے رب( ۱)خود نبی نے کہا 

 (۴)سے مدد طلب کی جاتی ہے ان پر جو تم بیان کرتے ہو 

یعنی اس وعدہ اٰلہی میں تاخیر، میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لئے ہے یا ایک  ۱۔۱۱۴

 خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لئے مہلت دینا ہے۔ 
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یعنی میری بابت جو تم مختلف باتیں کرتے رہتے ہو، یا ہللا کے لئے اوالد ٹھہراتے ہو،  ۴۔۱۱۴

 رنے واال اور وہی مدد کرنے واال ہے۔ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مہربانی ک

 

 

 سورة الحج
 (۷۲۔ تعداد آیات  ۴۴سورة الحج ۔ سورہ نمبر )
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
َُّقْوا َربَُُّكْ ۚ ِانَّ زَ  َا النَّاُس ات َُّيُّ ٓ ٌء َعِظْْيٌ   َّيه اعَِة ََشْ  Ǻلَْزَةَ السَّ

 بالشبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔! اپنے پروردگار سے ڈرو! لوگو

 
ره  لَهَا َوتََرى النَّاَس ُسكه ٍل َْحْ ييَْوَم تََرْوَِنَا تَْذَهُل ُكُّ ُمْرِضَعٍة َُعَّآ َاْرَضَعْت َوتََضُع ُكُّ َذاِت َْحْ ره ِ َشِديٌْد   ي َوَما ُِهْ ِبُسكه  Ąَولهِكنَّ عََذاَب اّلٰله

جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پالنے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور 

تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مد ہوش، دکھائی دیں گیں، 

 ۔(۱)بڑا سخت ہے  حاالنکہ درحقیقت وہ متوالے نہ ہونگے لیکن ہللا کا عذاب

آیت مذکورہ میں جس زلزلے کا ذکر ہے، جس کے نتائج دوسری آیت میں بتالئے گئے ہیں  ۱۔۴

جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف، دہشت اور گھبراہٹ کا طاری ہونا، یہ قیامت سے قبل ہوگا 

اٹھ کر اور اس کے ساتھ دنیا فنا ہو جائیگی۔ یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب قبروں سے 

 میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرین پہلی رائے کے قائل ہیں۔ 

جبکہ بعض مفسرین دوسری رائے کے اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں مثال ہللا 

جہنم کے لیے ٢٢٢تعاٰلی آدم علیہ السالم کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے ہزار میں 

کر حمل والیوں کے حمل گرجائیں گے بچے بوڑھے ہوجائیں گے اور  نکال دے۔ یہ بات سن

لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے حاالنکہ وہ مدہوش نہیں ہونگے صرف عذاب کی شدت ہوگی یہ 

بات صحابہ پر بڑی گراں گزری ان کے چہرے متغیر ہوگئے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے یہ 

اجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف یاجوج م٢٢٢یہ ( گھبراؤ نہیں)دیکھ کر فرمایا 

لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں ( تعداد)ایک ہوگا۔ تمہاری 

کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں 

رضوان ہللا علیہم اجمعین نے تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہو گے جسے سن کر صحابہ کرام 

پہلی رائے بھی ( صحیح بخاری تفسیر سورہ حج)بطور مسرت کے ہللا اکبر کا نعرہ بلند کیا 

بےوزن نہیں ہے بعض ضعیف احادیث سے ان کی بھی تائید ہوتی ہے اس لئے زلزلہ اور اس 

براہٹ اور تو سخت گھ( ظاہر یہی ہے)کی کیفیات سے مراد اگر فزع اور ہولناکی کی شدت ہے 

ہولناکی کی یہ کیفیت دونوں موقعوں پر ہی ہوگی اس لیے دونوں ہی رائیں صحیح ہوسکتی ہیں 

کیونکہ دونوں موقعوں پر لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی جیسی اس آیت میں اور صحیح بخاری 

 کی روایت میں بیان کی گئی ہے۔

 
ِ ِبَغْْيِ عِ  َاِدُل ِِف اّلٰله رِيٍْد َوِمَن النَّاِس َمْن َيُّ ٍن مَّ ْيطه يَتَِّبـُع ُكَّ ش َ   Ǽَْلٍ وَّ
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بعض لوگ ہللا کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بےعلمی کے ساتھ اور ہر سرکش 

 ۔(۱)شیطان کی پیروی کرتے ہیں 

 مثاًل یہ کہ ہللا تعاٰلی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، یا اس کی اوالد ہے وغیرہ وغیرہ۔ ۱۔۲

 
ِعْْيِ  ُكِتبَ  ٗ َوَُّيِْديِْه ِاٰله عََذاِب السَّ َّٗه يُِضِلُّ ُه فََان َّٗه َمْن تََوَلَّ  Ćعَلَْيِه َان

ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ ( ۱)لکھ دی گئی ( قضائے اٰلہی)جس پر 

 کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔

 ہی میں یہ بات ثبت ہے۔یعنی شیطان کی بابت تقدیر الٰ  ۱۔٤

 
ُّْطَفٍة ُُثَّ  ْن تَُراٍب ُُثَّ ِمْن ن َن الَْبْعِث فَِاَنَّ َخلَْقنهُُكْ ِمٰ َا النَّاُس ِاْن ُكْنَُتْ ِِفْ َريٍْب ِمٰ َُّيُّ ٓ َ لَُُكْ  ۭ َونُِقرُّ ِِف  َّيه غَْْيِ ُمَخلََّقٍة ِلُٰنَبْٰيِ َخلََّقٍة وَّ ْضغٍَة مُّ اَْلَْرَحاِم ِمْن عَلََقٍة ُُثَّ ِمْن مُّ

َُّتوَ  ْن ي ُُكْ  ۚ  َوِمنُُْكْ مَّ ى ُُثَّ َُّنْرُِجُُكْ ِطْفًَل ُُثَّ ِلَتْبلُُغْوٓا َاُشدَّ َسمًّ  َاَجٍل مُّ
ٓ  َاْرَذِل الُْعُمِر ِلَكْيََل يَْعََلَ ِمْنْۢ بَْعِد ِعَْلٍ َشْئَـــ ًا  ۭ َوتََرىَما نََشاُۗء ِاٰله

ٓ ْن يَُّردُّ ِاٰله  َوِمنُُْكْ مَّ
 ِٰفه

ْيٍج   ٍۢ َّبِ َْْۢبتَْت ِمْن ُكِٰ َزْوج  Ĉاَْلَْرَض َهاِمَدًة فَِاَذآ َانَْزلْنَا عَلَْْيَا الَْماَۗء اْهََتَّْت َوَربَْت َوَان

اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ! لوگو

ے سے جو صورت دیا گیا تھا اور وہ پھر نطفہ سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے لوتھڑ

اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت ( ۴)یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں ( ۱)بےنقشہ تھا 

پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں التے ہیں تاکہ تم اپنی ( ۲)تک رحم مادر میں رکھتے ہیں 

اور بعض ( ٤)ت کر لئے جاتے ہیں پوری جوانی کو پہنچو، تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فو

بےغرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دئیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے 

تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے پھر جب ہم اس پر ( ٢)بعد پھر بےخبر ہو جائے 

ات اگاتی ہے بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نبات

 ۔(٦)

سے چالیس روز بعد َعلَقٍَۃ گاڑھا خون اور َعلَقٍَۃ سے ُمْضَغٍۃ گوشت ( قطرہ منی)یعنی نطفے  ۱۔٢

کا لوتھڑا بن جاتا ہے ُمَخلَّقٍَۃ سے، وہ بچہ مراد ہے جس کی پیدائش واضح اور شکل و صورت 

میں روح  نمایاں ہو جائے، اس کے برعکس، جس کی شکل و صورت واضح نہ ہو، نہ اس

پھونکی جائے اور قبل از وقت ہی وہ ساقط ہو جائے۔ صحیح حدیث میں بھی رحم مادر کی ان 

گاڑھا )کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال ایک حدیث میں ہے کہ نطفہ چالیس دن کے بعد علقۃ 

کی شکل اختیار ( لوتھرڑا یا گوشت کی بوٹی)بن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد یہ مضغۃ( خون

ر لیتا ہے پھر ہللا تعاٰلی کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے یعنی ک

صحیح )چار مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے 

 (بخاری

 یعنی اس طرح ہم اپنا کمال قدرت و تخلیق تمہارے لئے بیان کرتے ہیں۔  ۴۔٢

 رنا نہیں ہوتا۔ یعنی جس کو ساقط ک ۲۔٢

یعنی عمر اشد سے پہلے ہی۔ عمر اشد سے مراد بلوغت یا کمال عقل و کمال قوت و تمیز  ٤۔٢

 سال کے درمیان عمر ہے۔ ٤۰سے  ۲۰کی عمر، جو 

اس سے مراد بڑھاپے میں قوائے انسانی میں ضعف و کمزوری کے ساتھ عقل و حافظہ کا  ٢۔٢

میں بچے کی طرح ہو جانا، جسے سورہ ٰیسین میں  کمزور ہو جانا اور یاداشت اور عقل و فہم

ْسهُ فِي اْلَخْلقِ ) ْرہُ نُنَكِّ ۔ 85( ثُمَّ َرَدْدٰنهُ اَْسفََل ٰسفِلِْینَ )اور سورہ تین میں ( 84:۔یس18( َوَمْن نَُّعمِّ

 سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ( 5:التین

ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ پر ہللا تعاٰلی کے قادر ( مردوں کے زندہ کرنے)یہ احیائے موتی  ٦۔٢

پہلی دلیل، جو مذکورہ ہوئی، یہ تھی کہ جو ذات ایک حقیر قطرہ پانی سے اس طرح ایک انسانی 
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پیکر تراش سکتا ہے اور ایک حسین وجود عطا کر سکتا ہے، عالوہ ازیں وہ اسے مختلف 

سے لے مراحل سے گزارتا ہوا بڑھاپے کے ایسے اسٹیج پر پہنچا سکتا ہے جہاں اس کے جسم 

کر اس کی ذہنی و دماغی صالحیتیں تک، سب ضعف و انحطاط کا شکار ہوجائیں۔ کیا اس کے 

لئے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا مشکل ہے؟ یقینا جو ذات انسان کو ان مراحل سے گزار 

سکتی ہے، وہی ذات مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرکے ایک نیا قالب اور نیا وجود بخش سکتی 

لیل یہ دی ہے کہ دیکھو زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے لیکن اسے بارش کے بعد ہے دوسری د

یہ کس طرح زندہ اور شاداب اور انواع و اقسام کے غلے، میوہ جات اور رنگ برنگ کے 

پھولوں سے ماال مال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہللا تعاٰلی قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی 

 ے گا۔ قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر

جس طرح حدیث میں ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ ہللا تعاٰلی انسانوں کو جس طرح پیدا 

فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان فرمائیے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے 

فرمایا کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو پھر دوبارہ اسے لہلہاتا ہوا 

ا ہو؟ اس نے کہا ہاں آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی طرح انسانوں کی جی اٹھنا دیکھ

 (٤مسند احمد جلد)ہوگا۔

 
ٍء قَِديٌْر  َّٗه عَٰله ُكِٰ ََشْ َّٗه يُـْحِي الَْمْوٰته َوَان َ ُهَو الَْحقُّ َوَان ِِلَ ِِبَنَّ اّلٰله   Čذه

و جالتا ہے اور ہر ہرچیز پر قدرت رکھنے واال یہ اس لئے کہ ہللا ہی حق ہے اور وہی مردوں ک

 ہے۔

 
َ يَْبَعُث َمْن ِِف الُْقُبْوِر   ِتَيٌة َلَّ َريَْب ِفْْيَا    َوَانَّ اّلٰله اعََة اه َانَّ السَّ  Ċوَّ

اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً ہللا تعاٰلی قبروں والوں 

 مائے گا۔کو دوبارہ زندہ فر

 
ِنْْيٍ  ٍب مُّ ََل ِكته ََل ُهًدى وَّ ِ ِبَغْْيِ ِعَْلٍ وَّ َاِدُل ِِف اّلٰله    Ďَوِمَن النَّاِس َمْن َيُّ

بعض لوگ ہللا کے بارے میں بغیر علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن دلیل کے جھگڑتے 

 ہیں۔

 
ِ  ۭ ََلٗ ِِف  َمِة عََذاَب الَْحرِيِْق   ََثِِنَ ِعْطِفٖه ِلُيِضلَّ َعْن َسِبْيِل اّلٰله نُِذيُْقٗه يَْوَم الِْقيه نَْيا ِخْزٌي وَّ  Ḍ الُّ

اس لئے کہ ہللا کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں ( ۱)جو اپنی پہلو موڑنے واال بن کر 

 رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔

ے واال عطف کے معنی پہلو کے ہیں یہ یجادل سے حال ہے اس میں ثانی اسم فاعل ہے موڑن۱۔٢

اس شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو بغیر کسی عقلی اور نقلی دلیل کے ہللا کے بارے میں 

جھگڑتا ہے کہ وہ تکبر اور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے جیسے 

ى ُمْستَْكبًِرا َكاَْن لَّْم یَْسَمْعھَا) کر کیا گیا ہے۔دوسرے مقامات پر اس کیفیت کو ان الفاظ سے ذ ( َولٰٰ

ْوا ُرُءْوَسھُمْ ( ) 7:۔لقمان13  (41:۔ االسراء37( اَْعَرَض َونَٰا بَِجانِبِهٖ ( ) 5:۔ المنافقون81( لَوَّ

 
ٍم ِلٰـلَْعِبْيِد  َ لَيَْس ِبَظَلَّ َك َوَانَّ اّلٰله َمْت يَده ِِلَ ِبَما قَدَّ    01ذه

عمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے۔ یقین مانو کہ ہللا تعاٰلی یہ ان ا

 اپنے بندوں پر ظلم کرنے واال نہیں۔
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َۨ اْطـَمَانَّ ِبٖه ۚ َوِاْن َاَصابَْتُه ِفْتنَُةَۨ  َ عَٰله َحْرٍف ۚ فَِاْن َاَصابَٗه َخْْيُ َّْعُبُد اّلٰله اُن  انَْقلََب عَٰله وَ َوِمَن النَّاِس َمْن ي َ ِْ ُٰ ِِلَ ُهَو الْ ِخَرَة  ۭ ذه نَْيا َواَْله َ الُّ ِِ ٖه  ڗ َخ َْجِ

 00الُْمِبْْيُ 

ہو کر ہللا کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ( کھڑے)بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر 

نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں 

 انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا واقع یہ کھال نقصان ہے۔( ۱)

حرف کے معنی ہیں کنارہ۔ ان کناروں پر کھڑا ہونے واال، غیر مستقر ہوتا ہے یعنی اسے  ۱۔۱۱

قرار و ثبات نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص دین کے بارے میں شک و تذبذب کا شکار رہتا ہے 

دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نیت صرف اس کا حال بھی یہی ہے، اسے 

دنیاوی مفادات کی رہتی ہے، ملتے رہے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر وہ پھر دین آبائی یعنی 

کفر اور شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو سچے مسلمان ہوتے اور ایمان اور 

مسلم اعرابیوں کا بیان کیا گیا ہے  یقین سے سرشار ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ وصف نو

 (فتح الباری، باب مذکور)

 
لهُل الَْبِعْيُد   ِِلَ ُهَو الضَّ ٗه َوَما ََل يَْنَفُعٗه  ۭ ذه ِ َما ََل يَُْضُّ  ۚ 01يَْدُعْوا ِمْن ُدْوِن اّلٰله

کی ہللا کے سوا وہ انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع۔ یہی تو دور دراز 

 گمراہی ہے۔

 
َّْفِعٖه  ۭ لَِبئَْس الَْمْوٰله َولَِبئَْس الَْعِشْْيُ  ٗهٓ َاقَْرُب ِمْن ن  01يَْدُعْوا لََمْن َْضُّ

اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں اور برے 

 (۱)ساتھی 

والے دن کہے گا کہ جس کا نقصان،  بعض مفسرین کے نزدیک غیر ہللا کا پجاری قیامت ۱۔۱۲

اس کے نفع کے قریب تر ہے، وہ والی اور ساتھی یقینا برا ہے۔ یعنی اپنے معبودوں کے بارے 

یہ کہے گا کہ وہاں اس کے امیدوں کے محل ڈھے جائیں گے اور یہ معبود، جن کی بات اس کا 

ں گے، وہاں خود وہ خیال تھا کہ وہ ہللا کے عذاب سے اس بچائیں گے، اس کی شفاعت کری

معبود بھی، اس کے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن بنے ہونگے مطلب یہ کہ غیر ہللا کو پکارنے سے 

فوری نقصان تو اس کا ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یہ قریب نقصان ہے۔ اور آخرت میں تو 

 اس کا نقصان تحقیق شدہ ہی ہے۔

 
َمنُ  ْيَن اه ِ َ يُْدِخُل اَّلَّ َ يَْفَعُل َما يُرِيُْد   ِانَّ اّلٰله َِتَا اَْلَِْنهُر  ۭ ِانَّ اّلٰله ٰهٍت َّتْرِْي ِمْن ََتْ ِت َجن ِلحه لُوا الٰصه  01ْوا َوَُعِ

ایمان اور نیک اعمال والوں کو ہللا تعاٰلی لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ 

 ہللا جو ارادہ کرے اسے کرکے رہتا ہے۔

 
َماِۗء ُُثَّ لَْيْقَطْع فَ َمْن ََكَن يَ  ِخَرِة فَلَْيْمُدْد بَِسبٍَب ِاَٰل السَّ نَْيا َواَْله ُ ِِف الُّ ُه اّلٰله َّْنُّصَ َّْن ي  01لَْيْنُظْر َهْل يُْذِهََبَّ َكْيُدٗه َما يَِغْيظُ  ُظنُّ َاْن ل

ہ اونچائی پر جس کا خیال یہ ہو کہ ہللا تعاٰلی اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا و

پھر دیکھ لے کہ اس کی ( اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گال گھونٹ لے)ایک رسہ باندھ کر 

 رہی ہے؟( ۱)چاالکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا 

اس کے ایک معنی تو یہ کئے گئے ہیں کہ ایسا شخص، جو یہ چاہتا ہے کہ ہللا تعاٰلی اپنے  ۱۔۱٢

ہ وسلم کی مدد نہ کرے، کیونکہ اس کے غلبہ و فتح سے اسے تکلیف ہوتی پیغمبر صلی ہللا علی

ہے، تو وہ اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر اپنا گال 

گھونٹ لے، شاید یہ خود کشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے جو محمد صلی ہللا علیہ وسلم 
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کھ کر اپنے دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں سماء سے کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دی

مراد گھر کی چھت ہوگی۔ دوسرے معنی ہیں کہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور 

اور ( اگر وہ کر سکتا ہے)آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے، اس کا سلسلہ ختم کرا دے 

م ابن کثیر نے پہلے مفہوم کو اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ اما

امام شوکانی نے دوسرے مفہوم کو زیادہ پسند کیا ہے اور سیاق سے یہی دوسرا مفہوم زیادہ 

 قریب لگتا ہے۔

 
َ َُّيِْدْي َمْن يُّرِيُْد  َانَّ اّلٰله نهٍت   وَّ يهتٍۢ بَيِٰ ُه اه ِِلَ َانَْزلْنه  01َوَكذه

اتارا ہے۔ جسے ہللا چاہے ہدایت نصیب فرماتا  ہم نے اس طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں

 ہے۔

 
ُكـْوٓا ڰ  ْيَن َاْْشَ ِ ي َوالَْمُجْوَس َواَّلَّ ه ْْيَ َوالنَّّصه

ِٕ
ِبَٔـــ ْيَن َهاُدْوا َوالٰصه ِ َمنُْوا َواَّلَّ ْيَن اه ِ َ عَٰله ُكِٰ ََشْ ِانَّ اَّلَّ َمِة ۭ ِانَّ اّلٰله َ يَْفِصُل بَيَِْنُْم يَْوَم الِْقيه  01ٍء َشهِْيٌد   ِانَّ اّلٰله

ان سب کے ( ۴)اور مشرکین ( ۱)ایمان دار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی 

 ۔(٤)ہللا تعاٰلی ہر ہرچیز پر گواہ ہے ( ۲)درمیان قیامت کے دن خود ہللا تعاٰلی فیصلہ کرے گا 

ک ظلمت کا مجوسی سے مراد ایران کے آتش پرست ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں، ای ۱۔ ۱۷

 خالق ہے، دوسرا نور کا، جسے وہ اہرمن اور یزداں کہتے ہیں۔ 

ان میں مذکورہ گمراہ فرقوں کے عالوہ جتنے بھی ہللا کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے  ۴۔۱۷

 والے ہیں، سب آگئے۔ 

ان میں سے حق پر کون ہے، باطل پر کون، یہ تو ان دالئل سے واضح ہو جاتا ہے جو ہللا  ۲۔۱۷

قرآن میں نازل فرماتے ہیں اور اپنے آخری پیغمبر کو بھی اسی مقصد کے لئے بھیجا تھا،  اپنے

یہاں فیصلے سے مراد وہ سزا ہے جو ہللا تعاٰلی باطل پرستوں کو قیامت والے دن دے گا، اس 

 سزا سے بھی واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون کون۔ 

حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہوگا، بلکہ عدل و انصاف کے مطابق  یہ فیصلہ محض ٤۔۱۷

 ہوگا، کیونکہ وہ باخبر ہستی ہے، اسے ہرچیز کا علم ہے۔

 
ْمُس َوالَْقَمُر َوالنُُّجْوُم َوالْ  ِت َوَمْن ِِف اَْلَْرِض َوالشَّ وه مه َ يَْسُجُد ََلٗ َمْن ِِف السَّ َن النَّاِس  ۭ َوَكِثْْيٌ َحقَّ عَلَْيِه ِجَباُل َوالشَّ َالَْم تََر َانَّ اّلٰله َواۗبُّ َوَكِثْْيٌ ِمٰ َجُر َوالَّ

َ يَْفَعُل َما يََشاُۗء   ْكرٍِم  ۭ ِانَّ اّلٰله ُ فََما ََلٗ ِمْن مُّ ِن اّلٰله ِ  {السجدہ}ڍ01الَْعَذاُب  ۭ َوَمْن ُّيُّ

الے اور سب زمینوں کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہللا کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں و

اور بہت سے انسان ( ۱)والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور 

جسے رب ذلیل ( ۲)ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے ( ۴)بھی 

 ہللا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔( ٤)کر دے اسے کوئی عزت دینے واال نہیں، 

فسرین نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کا احکام اٰلہی کے تابع ہونا مراد لیا بعض م ۱۔۱۲

ہے، کسی میں مجال نہیں کہ وہ حکم اٰلہی سے سرتابی کر سکے۔ ان کے نزدیک وہ سجدہ 

اطاعت و عبادت مراد نہیں۔ جب کہ بعض مفسرین نے اسے مجاز کے بجائے حقیقت پر مبنی 

( من فی السموات) از سے ہللا کے سامنے سجدہ ریز ہے مثال کیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے اند

سے مراد فرشتے ہیں ومن فی االرض سے ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائے اور 

ْن )پرندے اور دیگر اشیاء ہیں یہ سب اپنے اپنے انداز سے سجدہ اور تسبیح کرتی ہیں  َواِْن مِّ

یَُسبُِّح بَِحْمِدہٖ  سورہ بنی اسرائیل۔ سورج چاند اور ستاروں کا بطور ( 22:۔ االسراء37( َشْيٍء ااِلَّ

خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے رہے ہیں ہللا تعاٰلی نے بیان 

فرمایا تم ان کو سجدہ کرتے ہو یہ تو ہللا تعاٰلی کو سجدہ کرنے والے ہیں اور اس کے ماتحت ہیں 
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( ۲۷حم سجدہ )رو اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے اس لیے تم انہیں سجدہ مت ک

صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی ہللا تعاٰلی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول 

ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے میں نے کہا ہللا اور اس کا 

ں فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جاکر رسول صلی ہللا علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہی

حکم دیا جاتا ہے ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا ( طلوع ہونے کا)سجدہ ریز ہو جاتا ہے پھر اسے 

اسی طرح صحابی ( صحیح بخاری)جائے گا واپس لوٹ جا یعنی جہاں سے آیا ہے وہیں چال جا۔ 

اب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خو

اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان سایوں کا دائیں بائیں پھرنا یا جھکنا ( ترمذی)دیکھا 

 میں بھی کیا گیا ہے۔٤۷،٤۲بھی شامل ہے جس طرف اشارہ سورة الرعد اور النحل 

کرتی ہے اور ہللا  یہ سجدہ اطاعت و عبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد ۴۔۱۲

 کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔ 

یہ وہ ہیں جو سجدہ اطاعت سے انکار کرکے کفر اختیار کرتے ہیں، ورنہ تکوینی احکام  ۲۔۱۲

 یعنی سجدہ انقیاد میں تو انہیں بھی مجال انکار نہیں۔ 

سے بچا کفر اختیار کرنے کا نتیجہ ذلت و رسوائی اور آخرت کا دائمی عذاب ہے، جس  ٤۔۱۲

 کر کافروں کو عزت دینے واال کوئی نہیں ہوگا۔

 
ٍر ۭ يَُصبُّ ِمْن فَوْ  ْن َنَّ َعْت لَهُْم ِثَياٌب ِمٰ ْيَن َكَفُرْوا قُٰطِ ِ ْم ۡ فَاَّلَّ ِ ِن اْختََصُمْوا ِِفْ َرّٰبِ ِن َخْصمه ذه  ۚ 01ِق ُرُءْوِسهُِم الَْحِمْْيُ   ھه

والے ہیں، پس کافروں کے لئے تو آگ  (۱)یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختالف کرنے 

کے کپڑے ناپ کر کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا 

 جائے گا۔

ھذان خصمن یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں بعض نے اس سے مراد مذکورہ گمراہ فرقے  ۱۔۱٢

دونوں اپنے رب کے بارے میں اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمان کو لیا ہے۔ یہ 

جھگڑتے ہیں، مسلمان تو وحدانیت اور اس کی قدرت علی البعث کے قائل ہیں، جب کہ دوسرے 

ہللا کے بارے میں مختلف گمراہیوں میں مبتال ہیں۔ اس ضمن میں جنگ بدر میں لڑنے والے 

ت حمزہ، مسلمان اور کافر بھی آجاتے ہیں، جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضر

حضرت علی اور حضرت عبیدة رضی ہللا عنہم تھے اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں 

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مفہوم )کافروں میں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے 

 صحیح اور آیت کے مطابق ہیں۔

 
ْم َوالُْجلُْوُد    ۭ 11يُْصهَُر ِبٖه َما ِِفْ بُُطْوِِنِ

 س سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گال دی جائیں گی۔ج

 
َقاِمُع ِمْن َحِديٍْد     10َولَهُْم مَّ

 اور ان کی سزا کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔

 
ُرُجْوا ِمِْنَا ِمْن َغٍٰ ُاِعْيُدْوا ِفْْيَا  ۤ َوُذْوقُْوا عََذاَب الَْحرِيِْق  ْ    11ُُكََّمآ َاَراُدْوٓا َاْن ُيَّ

یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیئے جائیں گے اور 

 ۔(۱)جلنے کا عذاب چکھو ( کہا جائے گا)

 اس میں جہنمیوں کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہیں وہاں بھگتنا ہوگا۔ ۱۔۴۴
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لُوا َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ َ يُْدِخُل اَّلَّ لُْؤلًُؤا  ۭ َوِلبَ  ِانَّ اّلٰله لَّْوَن ِفْْيَا ِمْن َاَساِوَر ِمْن َذَهٍب وَّ ُر ُُيَ َِتَا اَْلَِْنه ٰهٍت َّتْرِْي ِمْن ََتْ ِت َجن ِلحه  11اُسهُْم ِفْْيَا َحرِيٌْر الٰصه

ایمان والوں اور نیک کام والوں کو ہللا تعاٰلی ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے 

بہہ رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی سے نہریں لہریں 

 ۔(۱)بھی۔ وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا 

جہنمیوں کے مقابلے میں یہ اہل جنت کا اور ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو مہیا  ۱۔۴۲

 کی جائیں گی۔

 
ِب ِمَن الَْقْوِل ښ وَ  يِٰ اِط الَْحِمْيِد   َوُهُدْوٓا ِاَٰل الطَّ  11ُهُدْوٓا ِاٰله ِِصَ

اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی ( ۱)ان کی پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی 

 ۔(۴)

یعنی جنت ایسی جگہ ہے جہاں پاکیزہ باتیں ہی ہونگی، وہاں بےہودہ اور گناہ کی بات نہیں  ۱۔۴٤

 ہوگی۔ 

طرف ہللا کی حمد اور اس کی تسبیح کی صدائے دل  یعنی ایسی جگہ کی طرف جہاں ہر ۴۔۴٤

نواز گونج رہی ہوگی۔ اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو تو مطلب قرآن اور اسالم کی طرف رہنمائی 

 ہے جو اہل ایمان کے حصے میں آتی ہے۔

 
 ِ ِ َوالَْمْسِجِد الَْحَراِم اَّلَّ ْوَن َعْن َسِبْيِل اّلٰله ْيَن َكَفُرْوا َويَُصدُّ ِ ُِّذْقُه مِ ِانَّ اَّلَّ لَْحادٍۢ ِبُظَْلٍ ن ُه ِللنَّاِس َسَواَۗءَۨ  الَْعاِكُف ِفْيِه َوالَْباِد  ۭ َوَمْن يُّرِْد ِفْيِه ِِبِ ْن عََذاٍب ْي َجَعلْنه

   11َاِلْْيٍ  

( ۱)جن لوگوں نے کفر کیا اور ہللا کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے 

ے لئے مساوی کر دیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں ک

ہم اسے دردناک ( ۲)جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں دین حق سے پھر جانے کا ارادہ کرے ( ۴)ہوں 

 ۔(٤)عذاب چکھائیں گے 

ہجری میں مسلمانوں کو مکہ جاکر  ٦روکنے والوں سے مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے  ۱۔۴٢

 ا تھا، اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ عمرہ کرنے سے روک دی

ہی ہے یا پورا ( خانہ کعبہ)اس میں اختالف ہے کہ مسجد حرام سے مراد خاص مسجد  ۴۔۴٢

حرم مکہ۔ کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم مکہ کے لیے بھی مسجد حرام کا لفظ بوال گیا 

شخص بھی کسی جگہ سے حج یا عمرے کے  ہے۔، یعنی جزء بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ جو

لئے مکہ جائے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے ٹھہر جائے، وہاں رہنے والوں کی 

ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرانے سے نہ روکیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مکانات 

بیچنا، کرائے پر دینا  اور زمینیں ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان میں مالکانہ تصرفات یعنی

جائز ہے۔ البتہ وہ مقامات جن کا تعلق مناسک حج سے ہے، مثالً منی، مزدلفہ اور عرفات کے 

میدان یہ وقف عام ہیں۔ ان میں کسی کی ملکیت جائز نہیں۔ یہ مسئلہ قدیم فقہاء کے درمیان خاصہ 

خاص کے قائل ہوگئے ہیں۔  مختلف فیہ رہا ہے۔ تاہم آجکل تقریباً تمام کے تمام علماء ہی ملکیت

اور یہ مسئلہ سرے سے اختالفی ہی نہیں رہا۔ موالنا مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی امام ابو 

صفحہ  ٦معارف القرآن جلد ' مالحظہ )حنیفہ اور فقہاء کا مسلک مختار اسی کو قرار پایا ہے۔ 

۴٢۲ ) 

کفر و شرک سے لے کر ہر  الحاد کے لفظی معنی تو کج روی ہے ہیں یہاں یہ عام ہے، ۲۔۴٢

قسم کے گناہ کے لئے حٰتی کہ بعض عمال الفاظ قرآنی کے پیش نظر اس بات تک قائل ہیں کہ 

تو وہ بھی اس ( چاہے اس پر عمل نہ کر سکے)حرم میں اگر کسی گناہ کا ارادہ بھی کر لے گا، 
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ا کہ دیگر آیات وعید میں شامل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ محض ارادے پر مؤاخذہ نہیں ہوگا، جیس

 ( فتح القدیر)سے واضح ہے۔ تاہم ارادہ اگر عزم مصمم کی حد تک ہو تو پھر گرفت ہو سکتا ہے۔ 

 یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو مذکورہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ ٤۔۴٢

 
طَ  ِهْْيَ َمََكَن الَْبيِْت َاْن َلَّ تُّْشِْك ِِبْ َشْيـــــ ًا وَّ بْره ْاََن َِلِ ُجْوِد  َوِاْذ بَوَّ كَّعِ السُّ ِمْْيَ َوالرُّ

ِٕ
ِفْْيَ َوالَْقاۗى

ِٕ
اۗى  11هِْٰر بَيِّْتَ ِللطَّ

اس شرط ( ۱)کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی ( علیہ السالم)جبکہ ہم نے ابراہیم 

نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام رکوع سجدہ کرنے ( ۴)پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک 

 ۔(۲)ئے پاک صاف رکھنا والوں کے ل

یعنی بیعت ہللا کی جگہ بتال دی اور وہاں ہم نے ذریت ابراہیم علیہ السالم کو ٹھہرایا۔ اس  ۱۔۴٦

سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح علیہ السالم کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے 

صحیح حدیث سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السالم کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ جیسا کہ 

سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی ' ثابت ہے جس میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

 'گئی، مسجد حرام ہے، اور اس کے چالیس سال بعد مسجد اقٰصی تعمیر ہوئی 

 ( و مسلم کتاب المساجد ۱٦۷، ۱٢۰،۱٦٦۔٢مسند احمد )

کہ اس میں صرف میری عبادت کی جائے اس یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی  ٤ف

سے یہ بتالنا مقصود ہے کہ مشرکین نے اس میں جو بت سجا رکھے ہیں جن کی وہ یہاں آکر 

عبادت کرتے ہیں یہ ظلم صریح ہے کہ جہاں صرف ہللا کی عبادت کرنی چاہیے تھی وہاں بتوں 

 کی عبادت کی جاتی ہے۔ 

نجاستوں سے۔ یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں  کفر بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور ۴۔۴٦

کا کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں عبادت خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں، نماز میں رخ اس کی طرف 

ہوتا ہے اور طواف صرف اسی کے گرد کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل بدعت نے اب بہت سی قبروں کا 

 ہ بھی کوئی اور۔ اعاذنا ہللا منہماطواف بھی ایجاد کر لیا ہے اور بعض نمازوں کے لیے قبل

 
ْيٍق   ِتْْيَ ِمْن ُكِٰ فَٰجٍ َُعِ ْ عَٰله ُكِٰ َضاِمٍر َّيَّ تُْوَك ِرَجاًَل وَّ ْن ِِف النَّاِس ِِبلَْحٰجِ ََّيْ    11َوَاٰذِ

اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں 

 ۔(۴)راز کی تمام راہوں سے آئیں گے دور د( ۱)پر بھی 

 جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے الغر اور کمزور ہو جائیں گے۔  ۱۔۴۷

یہ ہللا تعاٰلی کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی  ۴۔۴۷

میں ہر حاجی اور  صدا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جس کا مشاہدہ حج اور عمرے

 معتمر کرتا ہے۔

 
ْيَمةِ  ْنْۢ َّبِ ٍت عَٰله َما َرَزقَهُْم ِمٰ ْعلُْومه ٍم مَّ ٓ َاَّيَّ ِ ِِفْ َ اّلٰله ْْ َس الَْفِقْْيَ ِلٰيَْشهَُدْوا َمنَاِفَع لَهُْم َويَْذُكُروا ا

ِٕ
نَْعاِم  ۚ  فَُُكُْوا ِمِْنَا َوَاْطِعُموا الَْبإِۗ  11ۡ اَْلَ

اور ان مقررہ دنوں میں ہللا کا نام یاد کریں ان چوپایوں ( ۱)نے کو آجائیں اپنے فائدے حاصل کر

 پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھالؤ۔( ۴)پر جو پالتو ہیں 

یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز، طواف اور مناسک حج و عمرہ کے ذریعے سے ہللا کی  ۱۔۴۲

بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال و اسباب دنیا  مغفرت و رضا حاصل کی جائے اور دنیاوی

 میسر آجائے۔ 

ہیں۔ ان پر ہللا ( اور بھیڑ دنبے)بہیمۃ االنعام پالتو جانوروں سے مراد اونٹ، گائے، بکری  ۴۔۴۲

کا نام لینے کا مطلب ان کو ذبح کرنا جو ہللا کے نام لے کر ہی کیا جاتا ہے اور ایام معلومات 

اور تین دن اس کے بعد ہیں۔ ( ذواللحجہ ۱۰)ایام تشریق ہیں، جو یوم ' م سے مراد، ذبح کے ایا
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ذوالحجہ تک قربانی کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر ایام معلومات سے  ۱۲اور  ۱۱،۱۴یعنی 

 عشرہ ذوالحجہ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لئے جاتے ہیں۔ 

یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایام تشریق  جس سیاق میں آیا ہے، اس سے' معلومات ' تاہم یہاں  

 مراد ہیں۔ وہللا اعلم۔

 
فُْوا ِِبلَْبيِْت الَْعِتْيِق   وَّ  11ُُثَّ لَْيْقُضْوا تََفَُثُْم َولُْيْوفُْوا نُُذْوَرُِهْ َولَْيطَّ

اور ہللا کے قدیم گھر کا ( ۴)اور اپنی نذریں پوری کریں ( ۱)پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں 

 (۲)کریں طواف 

یا )کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی تحلل اول ( یا عقبہ)ذوالحجہ کو جمرہ کبریٰ  ۱۰یعنی ۱۔۴٢

حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی سے مباشرت کے ( اصغر

سوا، دیگر وہ تمام کام اس کے لئے جائز ہو جاتے ہیں، جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ 

یل کچیل دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ بالو، ناخنوں وغیرہ کو صاف کرلے، تیل م

 خوشبو استعمال کرے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے وغیرہ۔ 

اگر کوئی مانی ہوئی ہو، جیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ اگر ہللا نے ہمیں اپنے مقدس گھر  ۴۔۴٢

 م کریں گے۔کی زیارت نصیب فرمائی، تو ہم فالں نیکی کا کا

عتیق کے معنی قدیم کے ہیں مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق یا تقصیر کے بعد افاضہ کرلے،  ۲۔۴٢

یا )جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور یہ حج کا رکن ہے جو وقوف عرفہ اور جمرہ عقبہ 

کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب کہ طواف قدوم بعض کے نزدیک واجب ( کبٰری

ہے۔ جو اکثر اہل علم ( یا واجب)بعض کے نزدیک سنت ہے اور طواف وداع سنت مؤکدہ اور 

کے نزدیک عذر سے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے حائضہ عورت سے باالتفاق ساقط ہو جاتا ہے 

 (ایسر التفاسیر)

 
ِٰٖه  ۭ َوُاحِ  ٗ ِعْنَد َرب ِ فَهَُو َخْْيٌ َلَّ ِت اّلٰله ْم ُحُرمه َُّعٰظِ ِِلَ  ۤ َوَمْن ي    11ْوِر  لَّْت لَُُكُ اَْلَنَْعاُم ِاَلَّ َما يُْتٰله عَلَْيُُكْ فَاْجتَِنُبوا الٰرِْجَس ِمَن اَْلَْوََثِن َواْجتَِنُبْوا قَْوَل الزُّ ذه

کی تعظیم کرے اس کے اپنے لئے اس کے رب کے پاس ( ۱)یہ جو کوئی ہللا کی حرمتوں 

دیئے گئے بجز ان کے جو تمہارے  بہتری ہے۔ اور تمہارے لئے چوپائے جانور حالل کر

اور ( ۲)بیان کئے گئے ہیں پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے ( ۴)سامنے 

 ۔(٤)جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے 

ان حرمتوں سے مراد وہ مناسک حج ہیں جن کی تفصیل ابھی گزری ہے۔ ان کی تعظیم کا  ۱۔۲۰

جس طرح بتالیا گیا ہے۔ یعنی ان کی خالف ورزی کر کے مطلب، ان کی اس طرح ادائیگی ہے 

 ان حرمتوں کو پامال نہ کرے۔ 

کا مطلب ہے جن کا حرام ہونا بیان کر دیا گیا، جیسے آیت ' جو بیان کئے گئے ہیں  ۴۔۲۰

ُم َولَْحُم اْلِخْنِزْیرِ ) َمْت َعلَْیُكُم اْلَمْیتَةُ َوالدَّ  میں تفصیل ہے۔ ( 1:۔ المائدہ5( ُحرِّ

رجس سے مراد گندگی اور پلیدی کے ہیں یہاں اس سے مراد لکڑی، لوہے یا کسی اور  ۲۔۲۰

چیز کے بنے ہوئے بت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہللا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ 

 نجاست ہے اور ہللا کے غضب اور عدم رضا کا باعث، اس سے بچو۔

جس کو حدیث میں شرک )ی قسم بھی ہے جھوٹی بات میں، جھوٹی بات کے عالوہ جھوٹ ٤۔۲۰

اور سب سے بڑا ( اور حقوق والدین کے بعد تیسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے

جھوٹ یہ ہے کہ ہللا جن چیزوں سے پاک ہے، وہ اسکی طرف منسوب کی جائیں۔ مثاًل ہللا کی 

کام پر ہللا کس طرح قادر اوالد ہے وغیرہ۔ فالں بزرگ کے اختیارات میں شریک ہے یافالں 

ہوگاجیسے کفار بعث بعد الموت پر تعجب کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں یا اپنی طرف 
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سے ہللا کی حالل کردہ چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حالل کر لینا جیسے مشرکین بحیرہ 

ھوٹ ہیں ان سے سائبہ وصیلہ اور عام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے یہ سب ج

 اجتناب ضروری ہے۔

 
َطُفُه الطَّ  ْٰ َماِۗء فَتَ ََّما َخرَّ ِمَن السَّ ِ فَََكَن ُّّْشِْك ِِبّلٰله ِ غَْْيَ ُمّْشِِكْْيَ ِبٖه ۭ َوَمْن ي ْيٍق ُحنََفاَۗء ّلِلٰه  10ْْيُ َاْو ََتِْوْي ِبِه الٰرِيُْح ِِفْ َمََكٍن َْسِ

ہللا کے ! ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنو اس کے( ۱)ہللا کی توحید کو مانتے ہوئے 

ساتھ شریک کرنے واال گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا 

 (۴)ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی 

حنفاء حنیف کی جمع ہے جس کے مصدری معنی ہیں مائل ہونا ایک طرف ہونا، یک رخا ۱۔۲۱

سے توحید کی طرف اور کفر و باطل سے اسالم اور دین حق کی طرف مائل ہونا یعنی شرک 

 ہوتے ہوئے۔ یا ایک طرف ہو کر خالص ہللا کی عبادت کرتے ہوئے۔ 

یعنی جس طرح بڑے پرندے، چھوٹے جانوروں کو نہایت تیزی سے جھپٹا مار کر انہیں  ۴۔۲۱

یں اور کسی کو اس کا سراغ نہ نوچ کھاتے ہیں یا ہوائیں کسی کو دور دراز جگہوں پر پھینک د

ملے۔ دونوں صورتوں میں تباہی اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو صرف ایک ہللا کی 

عبادت کرتا ہے، وہ سالمت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہر و صفا کی بلندی پر 

دی سے پستی میں فائز ہو جاتا ہے اور جوں ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے کو بلن

 اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پھینک لیتا ہے

 
َا ِمْن تَْقَوي الُْقلُْوِب    ِ فَِاِنَّ َر اّلٰله

ِٕ
ْم َشَعاۗى َُّعٰظِ ِِلَ  ۤ َوَمْن ي  11ذه

ہللا کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری ! یہ سن لیا اب اور سنو

 ۔(۱)کی وجہ سے یہ ہے 

شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں عالمت اور نشانی کے ہیں جیسے جنگ  ۱۔۲۴

اختیار کرلیا جاتا ہے جس سے وہ آپس میں ایک ( مخصوص لفظ بطور عالمت)میں ایک شعار 

دوسرے کو پہنچانتے ہیں اس اعتبار سے شعائر ہللا وہ ہیں، جو جو اسالم کے نمایاں امتیازی 

سلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دوسرے اہل مذاہب سے احکام ہیں، جن سے ایک م

الگ پہچان لیا جاتا ہے، صفا، مروہ پہاڑیوں کو بھی اس لئے شعائر ہللا کہا گیا ہے کہ مسلمان 

حج و عمرے میں ان کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہاں حج کے دیگر مناسک خصوصاً قربانی 

ا ہے۔ اس تعظیم کو دل کا تقٰوی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی دل کے کے جانوروں کو شعائر ہللا کہا گی

 ان افعال سے جن کی بنیاد تقٰوی ہے۔

 
ى ُُثَّ َمِحلُّهَآ ِاَٰل الَْبيِْت الَْعِتْيِق  َسمًّ  َاَجٍل مُّ

ٓ    11لَُُكْ ِفْْيَا َمنَاِفُع ِاٰله

ہونے کی جگہ خانہ پھر ان کے حالل ( ۱)ان میں تمہارے لئے ایک مقررہ وقت تک فائدہ ہے 

 ۔(۴)کعبہ ہے 

ذبح )وہ فائدہ، سواری، دودھ، مذید نسل اور اون وغیرہ کا حصول ہے۔ وقت مقرر مراد  ۱۔۲۲

ہے یعنی ذبح نہ ہونے تک تمہیں ان سے مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ( کرنا

جائز ہے۔ صحیح حدیث  ہوا کہ قربانی کے جانور سے، جب تک وہ ذبح نہ ہو جائے فائدہ اٹھانا

سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہانکے لے جا رہا 

تھا۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس پر سوار ہو جا، اس نے کہا یہ حج کی 

 ( یصحیح بخار)قربانی ہے، آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ 
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حالل ہونے سے مراد جہاں ان کا ذبح کرنا حالل ہوتا ہے۔ یعنی یہ جانور، مناسک حج کی  ۴۔۲۲

ادائیگی کے بعد، بیت ہللا اور حرم مکی میں پہنچتے ہیں اور وہاں ہللا کے نام پر ذبح کر دئیے 

لئے  جاتے ہیں، پس مذکورہ فوائد کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسے ہی حرم کے

قربانی دی جاتی ہے، تو حرم میں پہنچتے ہی ذبح کر دیئے جاتے ہیں اور فقراء مکہ میں ان کا 

 گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

 
نَْعاِم  ۭ فَاِ  ْيَمِة اَْلَ ْنْۢ َّبِ ِ عَٰله َما َرَزقَهُْم ِمٰ َ اّلٰله ْْ ٍة َجَعلْنَا َمنَْسًَك ِلَٰيْذُكُروا ا ِٰ ُامَّ ُُ ٌ َوِل ِبِتْْيَ لهـهُُُكْ ِاَله ْٰ ِ الُْم ٓ َاْسِلُمْوا   ۭ َوبَّٰشِ اِحٌد فََِلٗ    11 وَّ

اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ چوپائے جانوروں پر ہللا 

سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ( ۱)کا نام لیں جو ہللا نے انہیں دے رکھے ہیں 

 !فرمان ہو جاؤ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئےہی ہے تم اسی کے تابع 

منسک۔ نسک ینسک کا مصدر ہے معنی ہیں ہللا کے تقرب کے لیے قربانی کرنا ذبیحۃ  ۱۔۲٤

کو بھی نسیکۃ کہا جاتا ہے جس کی جمع نسک ہے اس کے معنی اطاعت ( ذبح شدہ جانور)

ی قربانی کرنا عبادت ہے۔ اسی لئے وعبادت کے بھی ہیں کیونکہ رضائے اٰلہی کے لئے جانور ک

غیر ہللا کے نام پر یا ان کی خوشنودی کے لئے جانور ذبح کرنا غیر ہللا کی عبادت ہے، جہاں 

حج کے اعمال و ارکان ادا کئے جاتے ہیں، جیسے عرفات، مزدلفہ، مٰنی اور مکہ۔ مطلق ارکان 

ہے کہ ہم پہلے بھی ہر مذہب و اعمال حج کو بھی مناسک کہہ لیا جاتا ہے۔ مطلب آیت کا یہ 

والوں کے لئے ذبح کا یا عبادت کا یہ طریقہ مقرر کرتے آئے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے 

ہللا کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمارا نام لیں۔ یعنی بسم ہللا و ہللا 

 اکبر کہہ کر ذبح کریں یا ہمیں یاد رکھیں۔

 
ْيَن ِاَذا ذُ  ِ ُمْ اَّلَّ ا َرَزْقِنه لهوِة     َوِممَّ َِبِيَْن عَٰله َمآ َاَصاَّبُْم َوالُْمِقْيِمي الصَّ ُ َوِجلَْت قُلُْوُّبُْم َوالٰصه  11يُْنِفُقْوَن    ِكَر اّلٰله

انہیں کہ جب ہللا کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر 

نے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کر

 سے بھی دیتے رہتے ہیں۔

 
ِ عَلَْْيَا َصَواۗ  َ اّلٰله ْْ ِ لَُُكْ ِفْْيَا َخْْيٌ   ڰ فَاْذُكُروا ا ِر اّلٰله

ِٕ
ْن َشَعاۗى َا لَُُكْ ِمٰ ِِلَ فَّ  ۚ فَِاَذا َوَجبَْت ُجنُْوُّبَا فَُُكُْوا ِمِْنَ َوالُْبْدَن َجَعلِْنه ا َوَاْطِعُموا الْقَاِنَع َوالُْمْعََتَّ  ۭ َكذه

َا لَُُكْ لََعلَُُّكْ تَْشُكُرْوَن   11َِسَّْرِنه

قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لئے ہللا تعاٰلی کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں ان میں تمہیں نفع ہے 

( ۴)زمین سے لگ جائیں پھر جب ان کے پہلو ( ۱)پس انہیں کھڑا کر کے ان پر ہللا کا نام لو، 

اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور کرنے والوں کو بھی کھالؤ، ( ٤)کھاؤ ( خود بھی)اسے 

 اس طرح ہم نے چوپاؤں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔

بدن بدنۃ کی جمع ہے یہ جانور عام طور پر موٹا تازہ ہوتا ہے اس لیے بدنۃ کہا جاتا ہے۔ ۱۔۲٦

ربہ جانور۔ اہل لغت نے اسے صرف اونٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے لیکن حدیث کی رو سے ف

گائے پر بھی بدنۃ کا اطالق صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے لیے 

لیے جائیں یہ بھی شعائر ہللا یعنی ہللا کے ان احکام میں سے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص 

 ں۔ اور ان کی عالمت ہی

معنی میں ہے اونٹ کو اسی طرح کھڑے ( صف بستہ یعنی کھڑے ہوئے)صواف مصفوفۃ :۲

 کھڑے نحر کیا جاتا ہے کہ بایاں ہاتھ پاؤں اس کا بندھا ہوا اور تین پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ 
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یعنی سارا خون نکل جائے اور وہ بےروح ہو کر زمین پر گرے تب اسے کاٹنا شروع  ۴۔۲٦

جس جانور سے اس حال میں ' ی دار جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے کرو۔ کیونکہ ج

 ہوا گوشت مردہ ہے۔ ( کاٹا)گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ 

بعض علماء کے نزدیک یہ امر وجوب کے لئے ہے یعنی قربانی کا گوشت کھانا، قربانی  ۲۔۲٦

علماء کے نزدیک یہ امر جواز کرنے والے کے لئے واجب ہے یعنی ضروری ہے اور اکثر 

کے لئے ہے۔ یعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات یعنی اگر کھا لیا جائے تو جائز یا 

 پسندیدہ ہے اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کا سب تقسیم کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ 

گئے ہیں یعنی قانع کے ایک معنی سائل کے اور دوسرے معنی قناعت کرنے والے کے کیے :۲

وہ سوال نہ کرے اور معتر کے معنی بعض نے بغیر سوال کے سامنے آنے والے کے کیے ہیں 

اور تیسرا سائلین اور معاشرے کی ضرورت مند افراد کے لیے۔ جس کی تائید میں یہ حدیث بھی 

دن تین ( پہلے)پیش کی جاتی جس میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں 

سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرکے رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ 

 کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کرو دوسری روایت کے الفاظ ہیں پس کھاؤ

 
ِِلَ  ي ِمنُُْكْ  ۭ َكذه َّنَاَُلُ التَّْقوه َ لُُحْوُمهَا َوََل ِدَماُۗؤَها َولهِكْن ي َّنَاَل اّلٰله ِنْْيَ   لَْن ي ِ الُْمْحس ِ ىُُكْ  ۭ َوبَّٰشِ َ عَٰله َما َهده وا اّلٰله ُ  11َِسََّرَها لَُُكْ ِلُتَكَٰبِ

ہللا تعاٰلی کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تمہارے دل کی 

پرہیزگاری پہنچتی ہے اسی طرح ہللا نے جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی 

 اہنمائی کے شکریئے میں اس کی بڑائیاں بیان کرو، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ر

 
اٍن َكُفْوٍر  بُّ ُكَّ َخوَّ َ ََل ُُيِ َمنُْوا  ۭ ِانَّ اّلٰله ْيَن اه ِ ِفُع َعِن اَّلَّ َ يُده    11ِانَّ اّلٰله

کوئی خیانت کرنے ( ۱)ے یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود ہللا تعاٰلی ہٹا دیتا ہ! سن رکھو

 واال ناشکرا ہللا تعاٰلی کو ہرگز پسند نہیں۔

ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ جا کر  ٦جس طرح  ۱۔۲۲

عمرہ نہیں کرنے دیا، ہللا تعاٰلی نے دو سال بعد ہی کافروں کے اس غلبہ کو ختم فرما کر 

 ا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دی

 
ِِهْ لََقِديُْرَۨ    َ عَٰله نَّْصِ ُْم ُظِلُمْوا   ۭ َوِانَّ اّلٰله تَلُْوَن ِِبَِنَّ ْيَن يُقه ِ    11ُاِذَن ِلَّلَّ

جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے ( کافر)سے ( مسلمانوں)جن 

 کی مدد پر ہللا قادر ہے۔بیشک ان ( ۱)کیونکہ وہ مظلوم ہیں 

اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا، جس کے دو  ۱۔۲٢

مقصد یہاں بیان کئے گئے ہیں۔ مظلومیت کا خاتمہ اور اعالئے کلمۃ ہللا۔ اس لئے کہ مظلومین 

کو اور بےوسیلہ کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور آور کمزوروں 

لوگوں کو جینے ہی نہ دیں جس سے زمین فساد سے بھر جائے۔ اور اگر باطل تو باطل کے 

غلبے سے دنیا کا امن و سکون اور ہللا کا نام لینے والوں کے لئے کوئی عبادت خانہ باقی نہ 

 ۔(کا حاشیہ ۴٢۱مذید تشریح کے لئے دیکھئے سورہ بقرہ، آیت )رہے 

 
ْيَن ُاْخرِجُ  ِ ِ النَّاَس بَْعَضهُمْ اَّلَّ ُ  ۭ َولَْوََل َدفُْع اّلٰله ُّنَا اّلٰله َُّقْولُْوا َرب ٓ َاْن ي ُ ْوا ِمْن ِدََّيِرِِهْ ِبَغْْيِ َحٰقٍ ِاَلَّ ْْ ِجُد يُْذَكُر ِفْْيَا ا َمسه ٌت وَّ َصلَوه َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع وَّ َّهُٰدِ  ِبَبْعٍض ل

 ُ نَّ اّلٰله ا  َۭولََيْنُّصَ ِ َكِثْْيً َ لََقِوي  َعزِيٌْز  اّلٰله ٗه ۭ ِانَّ اّلٰله َّْنُّصُ  11 َمْن ي

یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکاال گیا، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار 

فقط ہللا ہے، اگر ہللا تعاٰلی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور 
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یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتیں جہاں ہللا کا نام گرجے اور مسجدیں اور 

باکثرت لیا جاتا ہے۔ جو ہللا کی مدد کرے گا ہللا بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بیشک ہللا 

 تعاٰلی بڑی قوتوں واال بڑے غلبے واال ہے

سے بڑے گرجے ( بیعۃ کی جمع)سے چھوٹے گرجے اور بیع ( صوامع صومعۃ کی جمع

 لوات سے یہودیوں کے عبادت خانے اور مساجد سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں مراد ہیںص

 
وَة َوَاَمُرْوا ِِبلَْمْعُرْوِف َوَِنَْوا  كه تَُوا الزَّ لهوَة َواه ُْم ِِف اَْلَْرِض َاقَاُموا الصَّ كَِّٰنه ْيَن ِاْن مَّ ِ ُمْوِر َاَّلَّ ِ عَاِقَبُة اَْلُ  10َعِن الُْمْنَكِر ۭ َوّلِلٰه

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم 

تمام ( ۱)کریں اور زکٰوتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں 

 ۔(۴)کاموں کا انجام ہللا کے اختیار میں ہے 

اور اغراض و مقاصد بیان کئے گئے ہیں، اس آیت میں اسالمی حکومت کی بنیادی اہداف  ۱۔٤۱

جنہیں خالفت راشدہ کی دیگر اسالمی حکومتوں میں بروئے کار الیا گیا اور انہوں نے اپنی 

ترجیحات میں ان کو سر فہرست رکھا تو ان کی بدولت ان کی حکومتوں میں امن اور سکون بھی 

راز بھی رہے۔ آج بھی سعودی رہا، رفاہیت و خوش حالی بھی رہی اور مسلمان سربلند اور سرف

عرب کی حکومت میں بحمد ہللا ان چیزوں کا اہتمام ہے، تو اس کی برکت سے وہ اب بھی امن و 

خوش حالی کے اعتبار سے دنیا کی بہترین اور مثالی مملکت ہے۔ آجکل اسالمی ملکوں میں 

ن اس کے دعوے فالحی مملکت کے قیام کا بڑا غلغلہ اور شور ہے اور ہرآنے جانے واالحکمرا

کرتا ہے لیکن ہر اسالمی ملک میں بدامنی، فساد، قتل وغارت اور ادبار وپستی اور زبوں حالی 

روز افزوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب ہللا کے بتالئے ہوئے راستے کو اختیار کرنے کے 

بجائے مغرب کے جمہوری اور الدینی نظام کے ذریعے سے فالح وکامرانی حاصل کرنا چاہتے 

ہیں جو آسمان میں تھگلی لگانے اور ہوا کو مٹھی میں لینے کے مترادف ہے جب تک مسلمان 

مملکتیں قرآن کے بتالئے ہوئے اصول کے مطابق اقامت صلوة و زکوة اور امر بالمعروف اور 

نہی عن المنکر کا اہتمام نہیں کریں اور اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست نہیں رکھیں گی وہ 

 لکت کے قیام میں کبھی کامیاب نہیں ہوسکیں گی ۔فالحی ممل

یعنی ہر بات کا مرجع ہللا کا حکم اور اس کی تدبیر ہی ہے اس کے حکم کے بغیر کائنات  ۴۔٤۱

میں کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ چہ جائیکہ کوئی ہللا کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کرکے 

 حقیقی فالح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔

 
ثَُمْوُد  َواِ  عَاٌد وَّ بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُْوٍِ وَّ بُْوَك فَقَْد َكذَّ    11ْن يَُّكٰذِ

تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد ( تو کوئی تعجب کی بات نہیں)اگر یہ لوگ آپ کو جھٹالئیں 

 اور ثمود۔

 
ِهْْيَ َوقَْوُم لُْوٍط      11َوقَْوُم ِاْبره

 اور قوم ابراہیم اور قوم لوط۔

 
ِفرِْيَن ُُثَّ َاَخْذَُتُْم ۚ فََكْيَف ََكَن نَِكْْيِ وَّ  َب ُمْوٰسه فََاْملَْيُت ِللْكه ُب َمْديََن ۚ َوُكٰذِ  11َاْْصه

بھی جھٹالئے جا ( علیہ السالم)اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹال چکے ہیں۔ موسٰی 

پھر میرا عذاب کیسا ( ۱)ر دبایا چکے ہیں پس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی پھر دھ

 ۔(۴)ہوا 
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اس میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹال  ۱۔٤٤

رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے پچھلی قومیں بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ کرتی رہی 

ان کا وقت مہلت ختم ہوگیا تو انہیں تباہ برباد کر ہیں اور میں بھی انہیں مہلت دیتا رہا۔ پھر جب 

دیا گیا۔ اس میں تعریض وکنایہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تکذیب کے باوجود تم ابھی تک 

مؤاخذہ الہی سے بچے ہوئے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا کوئی مؤاخذہ کرنے واال نہیں بلکہ 

دیا کرتا ہے لیکن اگر وہ اس اس مہلت سے  یہ ہللا کی طرف سے مہلت ہے جو وہ ہر قوم کو

فائدہ اٹھا کر اطاعت وانقیاد کا راستہ اختیار نہیں کرتی تو پھر اسے ہالک یا مسلمانوں کے 

 ذریعے سے مغلوب اور ذلت و رسوائی سے دوچار کردیا جاتا ہے۔ 

چار یعنی کس طرح میں نے انہیں اپنی نعمتوں سے محروم کرکے عذاب و ہالکت سے دو  ۴۔٤٤

 کر دیا۔

 
قَّْصٍ  ََلٍ وَّ َعطَّ َا َوِِهَ َظاِلَمٌة فَهِىيَ َخاِويٌَة عَٰله ُعُرْوِشهَا َوِبْْئٍ مُّ ْن قَْريٍَة َاْهلَْكِنه ِْٰن ِمٰ ْيٍد  فَََكَي  11مَّش ِ

بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و باال کر دیا اس لئے کہ وہ ظالم تھے پس وہ اپنی چھتوں 

پڑی ہیں اور بہت سے آباد کنوئیں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور  کے بل اوندھی ہوئی

 بلند محل ویران پڑے ہیں۔

 
 َ َّْسَمُعْوَن ِّبَا  ۚ فَِاِنَّ َذاٌن ي َّْعِقلُْوَن ِّبَآ َاْو اه ْوا ِِف اَْلَْرِض فَتَُكْوَن لَهُْم قُلُْوٌب ي ُدْوِر  ا ََل تَْعَمى اَْلَبَْصاُر َولهِكْن تَ َافَََلْ يَِسْْيُ َِّّتْ ِِف الصُّ  11ْعَمى الُْقلُْوُب ال

کیا انہوں نے زمین میں سیرو سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے 

کو سن لیتے، بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ( واقعات)ہوتے یا کانوں سے ہی ان 

 ۔(۱)ہوتیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں 

اور جب کوئی قوم ضاللت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت کی صالحیت بھی کھو  ۱۔٤٦

بیٹھے، تو ہدایت کی بجائے، گذشتہ قوموں کی طرح تباہی اس کا مقدر بن کر رہتی ہے۔ آیت میں 

عمل و عقل کا تعلق دل کی طرف کیا گیا ہے، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عقل کا محل دل 

ر بعض کہتے ہیں کہ محل عقل دماغ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں ہے، او

کوئی فرق نہیں، اس لئے عقل و فہم کے حصول میں عقل اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا 

 (فتح القدیر)تعلق ہے 

 
ُ َوعَْدٗه  ۭ َوِانَّ  ِلَف اّلٰله ْ َتْعِجلُْونََك ِِبلَْعَذاِب َولَْن ُيُّ ْوَن  َويَس ْ ا تَُعدُّ مَّ نٍَة ِمٰ َِٰك ََكَلِْف س َ  11يَْوًما ِعْنَد َرب

اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہللا ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب 

 ۔(۱)کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے 

کرتے ہیں۔ لیکن ہللا تعاٰلی کے حساب میں ایک  اس لئے یہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی ۱۔٤۷

کی مہلت دے تو ( گھنٹے ۴٤)دن بھی ہزار سال کا ہے اس اعتبار سے وہ اگر کسی کو ایک دن 

مہلت ( گھنٹے کا چوتھائی ہے ۴٤جو )گھنٹے  ٦ہزار سال، نصف یوم کی مہلت تو پانچ سو سال، 

اس طرح ہللا کی طرف سے کسی  دے تو ڈھائی سو سال کا عرصہ عذاب کے لئے درکار ہے،

 (ایسر التفاسیر)کو ایک گھنٹے کی مہلت مل جانے کا مطلب کم و بیش چالیس سال کی مہلت ہے 

ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہللا کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں اس لیے تقدیم 

ے تاہم یہ بات تو یقینی ہے وتاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جلدی مانگتے ہیں وہ دیر کرتا ہ

کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرکے رہے گا اور بعض نے اسے آخرت پر محمول کیا ہے کہ 

شدت ہولناکی کی وجہ سے قیامت کا ایک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پچاس ہزار سال کا لگے 

 گا اور بعض نے کہا کہ آخرت کا دن واقعی ہزار سال کا ہوگا۔
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نْ  ِْٰن ِمٰ    11قَْريٍَة َاْملَْيُت لَهَا َوِِهَ َظاِلَمٌة ُُثَّ َاَخْذَُتَا  ۚ َوِاَلَّ الَْمِصْْيُ    َوََكَي

بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی پھر آخر انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی 

 (۱)طرف لوٹ کر آنا ہے 

ف سے عذاب میں کتنی ہی اسی لئے یہاں قانون مہلت کو پھر بیان کیا ہے کہ میری طر ۱۔٤۲

تاخیر کیوں نہ ہو جائے، تاہم میری گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، نہ کہیں فرار ہو سکتا ہے۔ 

 اسے لوٹ کر باآلخر میرے ہی پاس آنا ہے۔

 
ِبْْيٌ  ََّمآ َاََن لَُُكْ نَِذْيٌر مُّ َا النَّاُس ِان َُّيُّ ٓ  11ۚقُْل َّيه

 ۔(۱)ھال چوکنا کرنے واال ہی ہوں میں تمہیں کھلم ک! اعالن کر دو کہ لوگو

یہ کفار و مشرکین کے مطالبہ پر کہا جا رہا ہے کہ میرا کام تو عذاب بھیجنا، یہ ہللا کا کام  ۱۔٤٢

ہے، وہ جلدی گرفت فرما لے یا اس میں تاخیر کرے، وہ اپنی حسب و مشیت و مصلحت یہ کام 

طاب کے اصل مخاطب اگرچہ اہل کرتا ہے۔ جس کا علم بھی ہللا کے سوا کسی کو نہیں۔ اس خ

مکہ ہیں۔ لیکن چونکہ آپ پوری نوح انسانی کے لئے رہبر اور رسول بن کر آئے تھے، اس لئے 

کے الفاظ سے کیا گیا، اس میں قیامت تک ہونے والے وہ کفار و مشرکین ! خطاب یَا اَیُّھَا لنَّاسُ 

 آگئے جو اہل مکہ کا سا رویہ اختیار کریں گے۔

 
ْينَ  ِ ٌ    فَاَّلَّ َْ ِرْزٌق َكِر ْغِفَرةٌ وَّ ِت لَهُْم مَّ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ  11اه

پس جو ایمان الئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان ہی کے لئے بخشش ہے اور عزت 

 والی روزی۔

 
ُب الَْجِحْْيِ   َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ ِجزِْيَن ُاوله يهِتنَا ُمعه ٓ اه ْيَن َسَعْوا ِِفْ ِ  10َواَّلَّ

 وہی دوزخی ہیں۔( ۱)جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے درپے رہتے ہیں  اور

ُمٰعِجِزْیَن کا مطلب ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، تھکا دیں گے اور  ۱۔٢۱

ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ اس لئے کہ وہ بعث بعد الموت اور حساب 

 کتاب کے منکر تھے۔

 
ٓ ُاْمِنيَّتِ  ُن ِِفْ ْيطه ٓ َالَْقى الش َّ ٓ ِاَذا تَـَمّٰنه ََل نَِبٍٰ ِاَلَّ ُسْوٍل وَّ ُ عَِلْْيٌ َحِكْْيٌ  َوَمآ َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبِِلَ ِمْن رَّ يهِتٖه  ۭ َواّلٰله ُ اه ُِكُ اّلٰله ُن ُُثَّ ُُيْ ْيطه ُ َما يُلِْقي الش َّ ٖه ۚ فَيَنَْسُخ اّلٰله

11   

لے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں ہم نے آپ سے پہ

کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ مال دیا، پس شیطان کی مالوٹ کو ہللا 

 ہللا تعاٰلی دانا اور باحکمت ہے۔( ۱)تعاٰلی دور کر دیتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے 

ی ہیں آرزو کی یا دل میں خیال آیا ۔ دوسرے معنی ہیں پڑھایا تالوت کی۔ تمنی کے ایک معن۱۔٢۴

اسی اعتبار سے امنیۃ کا ترجمہ آرزو، خیال یا تالوت ہوگا پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم 

ہوگا اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالیں تاکہ وہ پوری نہ ہوں۔ اور رسول و نبی کی 

زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں، شیطان رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کو آرزو یہی ہوتی ہے کہ لوگ 

زیادہ سے زیادہ ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب 

بھی ہللا کا رسول یا نبی وحی شدہ کالم پڑھتا اور اس کی تالوت کرتا ہے۔ تو شیطان اس کی 

نے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں قرأت و تالوت میں اپنی باتیں مال

شبہے ڈالتا اور مین میخ نکالتا ہے۔ ہللا تعاٰلی شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر یا تالوت میں 
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مالوٹ کی کوشش ناکام فرما کر شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی 

فرما دیتا ہے۔ اس میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دی ( اپک)بات کو یا اپنی آیات کو محکم 

جا رہی ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہیں، 

آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے پہلے جو رسول اور نبی آئے، سب کے ساتھ یہی کچھ کرتا آیا ہے۔ 

ئیں نہیں شیطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے جس طرح تاہم آپ صلی ہللا علیہ وسلم گھبرا

ہم پچھلے انبیاء علیہم السالم کو بچاتے رہے ہیں یقینا آپ صلی ہللا علیہ وسلم بھی محفوظ رہیں 

گے اور شیطان کے علی الرغم ہللا تعاٰلی اپنی بات کو پکا کرکے رہے گا۔ یہاں بعض مفسرین 

و محققین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے اس لیے اسے نے غرانیق علی کا قصہ بیان کیا ہے ج

 یہاں پیش کرنے کی ضرورت ہی سرے سے نہیں سمجھی کی گئی ہے۔

 
َيِة قُلُْوُّبُْم ۭ َوِانَّ ال   الَْقاس ِ َرٌض وَّ ْم مَّ ْيَن ِِفْ قُلُْوِّبِ ِ ُن ِفْتنًَة ِلَّٰلَّ ْيطه ِلِمْْيَ لَِفْي ِشَقاقٍۢ ِلَٰيْجَعَل َما يُلِْقي الش َّ    11بَِعْيٍد  ٰظه

یہ اس لئے کہ شیطانی مالوٹ کو ہللا تعاٰلی ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں 

 بیشک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔( ۱)میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں 

 یعنی شیطان یہ حرکتیں اس لئے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں ۱۔٢۲

لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے گناہ کرکے ان کے دل 

 سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔

 
ِبَت ََلٗ قُلُْوُّبُْم ۭ  ْٰ َِٰك فَُيْؤِمنُْوا ِبٖه فَُت ب َُّه الَْحقُّ ِمْن رَّ ْيَن ُاْوتُوا الِْعَْلَ َان ِ ِلَيْعََلَ اَّلَّ ِ وَّ َ لَهَاِد اَّلَّ َتِقْْيٍ  َوِانَّ اّلٰله س ْ اٍط مُّ َمنُْوٓا ِاٰله ِِصَ  11ْيَن اه

اور اس لئے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کرلیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی 

طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر اس پر ایمان الئیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں 

 رہبری کرنے واال ہے۔ یقیناً ہللا تعاٰلی ایمان والوں کو راہ راست پر( ۱)

یعنی یہ القائے شیطانی، جو دراصل اغوائے شیطانی ہے، اگر اہل مشرکین اور اہل کفر و  ۱۔٢٤

شرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف جو علم معرفت کے حال ہیں، ان کے 

بات یعنی قرآن ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہللا کی نازل کردہ 

 حق ہے۔ جس سے ان کے دل بارگاہ اٰلہی میں جھک جاتے ہیں۔ 

دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں اس طرح کی ان کی راہنمائی حق کی طرف کر دیتا :۲

ہے اور اس کے قبول اور اتباع کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے باطل کی سمجھ بھی ان کو دے 

یں بچا بھی لیتا ہے اور آخرت میں سیدھے راستے کی راہنمائی یہ ہے دیتا ہے اور اس سے انہ

کہ انہیں جہنم کے عذاب الیم و عظیم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں اپنی 

 نعمتوں اور دیدار سے انہیں نوازے گا۔ اللھم اجعلنا منہم

 
نُْه حَ  ْيَن َكَفُرْوا ِِفْ ِمْريٍَة ِمٰ ِ ِتَْيُْم عََذاُب يَْوٍم َعِقْْيٍ  َوََل يََزاُل اَّلَّ اعَُة بَْغَتًة َاْو ََّيْ تَِْيُُم السَّ  11ِٰته ًَتْ

کافر اس وحی اٰلہی میں ہمیشہ شک شبہ ہی کرتے رہیں گے حٰتی کہ اچانک ان کے سروں پر 

 ۔(۱)قیامت آجائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آجائے جو منحوس ہے 

سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اسے عقیم اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کے ( نبانجھ د)یَْوِم َعقِْیِم  ۱۔٢٢

بعد کوئی دن نہیں ہوگا، جس طرح عقیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی اوالد نہ ہو۔ یا اس لئے کہ 

کافروں کے لئے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی، گویا ان کے لئے خیر سے خالی ہوگا۔ جس 

ْیَح اْلَعقِْیَم کہا گیا ہے۔  طرح باد تند کو، جو بطور عذاب کے ْیَح )آتی رہی ہے الرِّ اِْذ اَْرَسْلنَا َعلَْیِھُم الرِّ

جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی۔ یعنی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر ( 23:۔ الذاریات53( اْلَعقِْیمَ 

 تھی نہ بارش کی نوید
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ُُكُ بَيَِْنُْم ۭ فَ  ِ ۭ َُيْ ٰه ٍذ ّلِلٰ

ِٕ
ٰهِت النَِّعْْيِ  َالُْمِْلُ يَْوَمى ِت ِِفْ َجن ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ  11اَّلَّ

وہی ان میں فیصلے فرمائے گا، ایمان اور نیک عمل ( ۱)اس دن صرف ہللا کی بادشاہی ہوگی 

 والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے۔

لوگوں کو بھی بادشاہتیں اور  یعنی دنیا میں تو عارضی طور پر بطور انعام یا بطور امتحان ۱۔٢٦

اختیار و اقتدار مل جاتا ہے لیکن آخرت میں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختیار نہیں 

ہوگا۔ صرف ایک ہللا کی بادشاہی اور اس کی فرمان روائی ہوگی، اسی کا مکمل اختیار اور غلبہ 

ْحٰمِن  ۘ  اَْلُمْلُك یَْوَمٕىِذِ )ہوگا  بادشاہی ' ( 48:۔ الفرقان45( اَن یَْوًما َعلَي اْلٰكفِِرْیَن َعِسْیًراَوكَ  ۘ  اْلَحقُّ لِلرَّ

اس دن ثابت ہے واسطے رحمان کے اور یہ دن کافروں پر سخت بھاری ہوگا، ہللا تعاٰلی پوچھے 

 ۔'ایک ہللا غالب کی ' پھر خود ہی جواب دے گا ' آج کس کی بادشاہی ہے؟ ' گا 

 
ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ  ِ هِْْيٌ  َواَّلَّ َك لَهُْم عََذاٌب مُّ

ِٕ
ى
ۗ يهتِنَا فَُاوله    11بُْوا ِِبه

 اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹالیا ان کے لئے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔

 
ُ رِ    ُُم اّلٰله ُزقَِنَّ ِ ُُثَّ قُِتلُْوٓا َاْو َماتُْوا لََْيْ ْيَن َهاَجُرْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ِ ِزِقْْيَ َواَّلَّ َ لَهَُو َخْْيُ الٰره نًا  ۭ َوِانَّ اّلٰله  11ْزقًا َحس َ

اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیئے گئے یا اپنی موت مر گئے 

بیشک ہللا تعاٰلی روزی دینے والوں میں ( ۴)ہللا تعاٰلی انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا ( ۱)

 ۔(۲)سب سے بہتر ہے 

 یعنی اسی ہجرت کی حالت میں موت آگئی یا شہید ہوگئے۔  ۱۔٢۲

 یعنی جنت کی نعمتیں جو ختم نہ ہونگیں نہ فنا۔  ۴۔٢۲

کیونکہ وہ بغیر حساب کے، بغیر استحقاق کے اور بغیر سوال کے دیتا ہے۔ عالوہ ازیں  ۲۔٢۲

یں۔ اس لئے انسان بھی جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اسی کے دیئے ہوئے میں سے دیتے ہ

 اصل رازق وہی ہے۔

 
َ لََعِلْْيٌ َحِلْْيٌ    ْدَخًَل يَّْرَضْونَٗه ۭ َوِانَّ اّلٰله ُْم مُّ  11لَُيْدِخلَِنَّ

بیشک ہللا تعاٰلی ( ۱)انہیں ہللا تعاٰلی ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہوجائیں گے 

 واال ہے۔( ۴)بردباری 

ونگیں، جنہیں آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہ ۱۔٢٢

نے سنا۔ اور دیکھنا سننا تو کجا، کسی انسان کے دل میں ان کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا، بھال 

 ایسی نعمتوں سے بہرا یاب ہو کر کون خوش نہیں ہوگا؟

ق کو جانتا ہے۔ کفر َعلِْیم وہ نیک عمل کرنے والوں کے درجات اور ان کے مراتب استحقا ۴۔٢٢

و شرک کرنے والوں کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن ان کا فوری مؤاخذہ نہیں 

 کرتا۔

 
َ لََعُفو   ُ  ۭ ِانَّ اّلٰله َُّه اّلٰله ن ِِلَ  ۚ َوَمْن عَاقََب ِبِمثِْل َما ُعْوِقَب ِبٖه ُُثَّ بُِغَي عَلَْيِه لََيْنُّصَ  11غَُفْوٌر  ذه

اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اس ( ۱)ہی ہے بات ی

بیشک ہللا درگزر کرنے ( ۴)سے زیادتی کی جائے تو یقیناً ہللا تعاٰلی خود اس کی مدد فرمائے گا 

 (۲)واال بخشنے واال ہے 

دہ کیا ہے، وہ یعنی یہ کہ مہاجرین بطور خاص شہادت یا طبعی موت پر ہم نے جو وع ۱۔٦۰

 ضرور پورا ہوگا۔ 
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کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے، اسے  ۴۔٦۰

بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد، جب کہ ظالم اور مظلوم دونوں 

ٰلی اس مظلوم کی ضرور برابر سربرا ہو چکے ہوں، ظالم، مظلوم پھر زیادتی کرے تو ہللا تعا

مدد فرماتا ہے۔ یعنی یہ شبہ نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کر دینے کی بجائے بدلہ لے کر غلط کام 

کیا ہے، نہیں، بلکہ اس کی بھی اجازت ہللا ہی نے دی ہے، اس لئے آئندہ بھی ہللا کی مدد کا 

 مستحق رہے گا۔ 

ہ ہللا درگزر کرنے واال ہے۔ تم بھی اس میں پھر معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے ک ۲۔٦۰

درگزر سے کام لو۔ ایک دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بدلہ لینے میں۔ جو بقدر ظلم 

ظالم ہوگا۔ جتنا ظلم کیا جائے گا، اس کی اجازت چونکہ ہللا کی طرف سے ہے، اس لئے اس پر 

طور مشاکلت کے کہا جاتا ہے، مؤاخذہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ معاف ہے۔ بلکہ اسے ظلم اور سیئہ ب

 ورنہ انتقام یا بدلہ سرے سے ظلم یا سیئہ ہی نہیں ہے۔

 
ْيعٌۢ بَِصْْيٌ  َ ََسِ َّْيِل َوَانَّ اّلٰله َاَر ِِف ال َاِر َويُْوِلُج الِنَّ َّْيَل ِِف الِنَّ َ يُْوِلُج ال ِِلَ ِِبَنَّ اّلٰله  10  ذه

بیشک ( ۱)ور دن کو رات میں داخل کرتا ہے یہ اس لئے کہ ہللا رات کو دن میں داخل کرتا ہے ا

 ہللا سننے واال دیکھنے واال ہے۔

یعنی جو ہللا اس طرح کام کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے جن  ۱۔٦۱

 بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں سے لے۔

 
َ ُهَو الَْحقُّ َوَانَّ َما يَدْ  ِِلَ ِِبَنَّ اّلٰله َ ُهَو الَْعِٰلُّ اْلَكِبْْيُ  ذه  11ُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه ُهَو الَْباِطُل َوَانَّ اّلٰله

اور اس کے سوا جسے بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے ( ۱)یہ سب اس لئے کہ ہللا ہی حق ہے 

 بیشک ہللا ہی بلندی واال کبریائی واال ہے۔

کے وعدے حق ہیں، اس کا اپنے اس لئے اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت حق ہے اس  ۱۔٦۴

اولیاء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے، وہ ہللا عزوجل اپنی ذات میں، اپنی 

 صفات میں اور اپنے افعال میں حق ہے۔

 
 َ َْضًَّة   ۭ ِانَّ اّلٰله ْٰ َماِۗء َماًۗء  ۡ فَُتْصِبُح اَْلَْرُض ُم َ َانَْزَل ِمَن السَّ  ۚ 11 لَِطْيٌف َخِبْْيٌ   َالَْم تََر َانَّ اّلٰله

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہللا تعاٰلی آسمان سے پانی برساتا ہے، پس زمین سر سبز ہو جاتی ہے، 

 بیشک ہللا تعاٰلی مہربان اور باخبر ہے۔

ہے، اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو محیط ہے یا لطف کرنے واال ( باریک بین)لَِطْیف  ۱۔٦۲

کو روزی پہنچانے میں لطف و کرم سے کام لیتا ہے۔ َخْیر وہ ان باتوں سے  یعنی اپنے بندوں

باخبر ہے جن میں اس کے بندوں کے معامالت کی تدبیر اور اصالح ہے۔ یا ان کی ضروریات و 

 حاجات سے آگاہ ہے۔

 
َ لَهَُو الَْغِنُّ الَْحمِ  ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض  ۭ َوِانَّ اّلٰله وه مه    11ْيُد  ََلٗ َما ِِف السَّ

 اور یقیناً ہللا وہی ہے بےنیاز تعریفوں واال۔( ۱)آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے 

پیدائش کے لحاظ سے بھی، ملکیت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار  ۱۔٦٤

سے بھی۔ اس لئے سب مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کیونکہ وہ غنی 

از ہے۔ اور جو ذات سارے کماالت اور اختیارات کا منبع ہے، ہر حال میں تعریف کی بےنی

 مستحق بھی وہی ہے۔
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رِْي ِِف الَْبْحِر ِِبَْمرِٖه  ۭ َويُْمِسُك السَّ    ا ِِف اَْلَْرِض َوالُْفِْلَ َّتْ َ َِسََّر لَُُكْ مَّ ِحْْيٌ َماَۗء َاْن تََقَع عََٰل اَْلَْرِض َالَْم تََر َانَّ اّلٰله َ ِِبلنَّاِس لََرُءْوٌف رَّ ْذِنٖه  ۭ ِانَّ اّلٰله ِاَلَّ ِِبِ

11 

( ۱)کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہللا ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی ہیں 

اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی۔ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ 

بیشک ہللا تعاٰلی لوگوں پر شفقت و نرمی ( ۴)ے بغیر گر نہ پڑے زمین پر اس کی اجازت ک

 ۔(۲)کرنے واال اور مہربان ہے 

مثاًل جانور، نہریں، درخت اور دیگر بیشمار چیزیں، جن کے منافع سے انسان بہرہ ور  ۱۔٦٢

 اور لذت یاب ہوتا ہے۔ 

یز تباہ ہو جائے۔ یعنی اگر وہ چاہے تو آسمان زمین پر گر پڑے، جس سے زمین پر ہرچ ۴۔٦٢

 ہاں قیامت والے دن اس کی مشیت سے آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ 

اس لئے اس نے مذکورہ چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے اور آسمان کو بھی ان پر  ۲۔٦٢

کرنے کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا اس کے لئے ( مسخر)گرنے نہیں دیتا۔ تابع 

 یا آسان کر دیا گیا ہے۔ ممکن

 
نَْساَن لََكُفْوٌر    ِيْيُُكْ  ۭ ِانَّ اَْلِ ْيٓ َاْحيَاُُكْ  ۡ ُُثَّ يُِمْيُتُُكْ ُُثَّ ُُيْ ِ  11َوُهَو اَّلَّ

اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بیشک 

 (۱)انسان البتہ ناشکرا ہے 

ت جنس کے ہے۔ بعض افراد کا اس ناشکری سے نکل جانا اس کے منافی نہیں، یہ بحیثی ۱۔٦٦

 کیونکہ انسانوں کی اکثریت میں یہ کفر و جحود پایا جاتا ہے۔

 
ََّك لَعَ  َِٰك  ۭ ِان ٌُ ِاٰله َرب ٍة َجَعلْنَا َمنَْسًَك ُِهْ ََنِسُكْوُه فَََل يُنَاِزُعنََّك ِِف اَْلَْمِر َواْد ِٰ ُامَّ ُُ َتِقْْيٍ ٰله ُهدً ِل س ْ  11ى مُّ

ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، جسے وہ بجا النے والے ہیں 

آپ اپنے پروردگار کی طرف ( ۴)پس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے ( ۱)

 ۔(۲)لوگوں کو بالئیے۔ یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں 

م نے لوگوں کے لئے ایک شریعت مقرر کی، جو بعض چیزوں میں یعنی ہر زمانے میں ہ ۱۔٦۷

سے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی، جس طرح تورات، امت موسٰی علیہ السالم کے لئے، 

انجیل امت عیسٰی علیہ السالم کے لئے شریعت تھی اور اب قرآن امت محمدیہ کے لئے شریعت 

 اور ضابطہ حیات ہے۔ 

و دین اور شریعت عطا کی ہے، یہ بھی مذکورہ اصول کے مطابق یعنی ہللا نے آپ کو ج ۴۔٦۷

ہی ہے، ان سابقہ شریعت والوں کو چاہیے کہ اب آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان 

 لے آئیں، نہ کہ اس معاملے میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے جھگڑیں۔ 

کریں، بلکہ ان کو اپنے رب کی  یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسلم ان کے جھگڑے کی پرواہ نہ ۲۔٦۷

طرف دعوت دیتے رہیں، کیونکہ اب صراط مستقیم پر صرف آپ ہی گامزن ہیں، یعنی پچھلی 

 شریعتیں منسوخ ہوگئی ہیں۔

 
ُ َاْعََلُ ِبَما تَْعَملُْوَن   َدلُْوَك فَُقِل اّلٰله  11َوِاْن جه

رے اعمال سے ہللا بخوبی پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہا

 واقف ہے۔

 
َتِلُفْوَن   َمِة ِفْيَما ُكْنَُتْ ِفْيِه ََّتْ ُُكُ بَيْنَُُكْ يَْوَم الِْقيه ُ  َُيْ  11َاّلٰله
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 ۔(۱)بیشک تمہارے سب کے اختالف کا فیصلہ قیامت والے دن ہللا تعاٰلی آپ کرے گا 

باز نہ آئیں تو ان کا معاملہ  یعنی بیان اور اظہار حجت کے بعد بھی اگر یہ جھگڑے سے ۱۔٦٢

ہللا کے سپرد کر دیں کہ ہللا تعاٰلی ہی تمہارے اختالفات کا فیصلہ قیامت والے دن فرمائے گا، پس 

اس دن واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے مطابق سب کو 

 جزا دے گا۔

 
َ يَْعََلُ َما ِِف  ِ يَِسْْيٌ َالَْم تَْعََلْ َانَّ اّلٰله ِِلَ عََٰل اّلٰله ٍب  ۭ ِانَّ ذه ِِلَ ِِفْ ِكته َماِۗء َواَْلَْرِض  ۭ ِانَّ ذه  11 السَّ

کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہرچیز ہللا کے علم میں ہے۔ یہ سب لکھی ہوئی کتاب 

 ۔(۱)میں محفوظ ہے۔ ہللا تعاٰلی پر تو یہ امر بالکل آسان ہے 

 تعاٰلی نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اس میں ہللا ۱۔۷۰

اس کی مخلوقات کو جو جو کچھ کرنا تھا، اس کو علم پہلے سے ہی تھا، وہ ان کو جانتا تھا۔ 

چنانچہ اس نے اپنے علم سے یہ باتیں پہلے ہی لکھ دیں۔ اور لوگوں کو یہ بات چاہے، کتنی ہی 

 کے لئے بالکل آسان ہے۔ یہ وہی تقدیر کا مسئلہ ہے، اس پر ایمان رکھنا مشکل معلوم ہو، ہللا

ہللا تعاٰلی آسمان و زمین کی پیدائش ' ضروری ہے، جسے حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا 

 سے پچاس ہزار سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں

ہللا تعاٰلی نے ' روایت ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا  اور سنن کی( صحیح مسلم)

اس نے کہا، کیا لکھوں؟ ہللا تعاٰلی نے ' لکھ ' سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، اور اس کو کہا 

فرمایا، جو کچھ ہونے واال ہے، سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے ہللا کے حکم سے قیامت تک جو 

 (ابوداؤد کتاب السنۃ)لکھ دیا۔ کچھ ہونے واال تھا، سب 

 
ِلِمْْيَ  َما لَيَْس لَهُْم ِبٖه ِعَْلٌ ۭ َوَما ِللٰظه نًا وَّ ِ َما لَْم يََُنِْٰل ِبٖه ُسلْطه َِّصْْيٍ  َويَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله  10ِمْن ن

ہ وہ اور یہ ہللا کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی ن

 ۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔(۱)خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں 

یعنی ان کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے، جسے آسمانی کتاب سے یہ دکھا سکیں، نہ عقلی  ۱۔۷۱

 دلیل ہے جسے غیر ہللا کی عبادت کے اثبات میں پیش کر سکیں۔

 
نهتٍ  يهتُنَا بَيِٰ ْم اه يهتِنَا َوِاَذا تُْتٰله عَلَْْيِ ْم اه ْيَن يَْتلُْوَن عَلَْْيِ ِ ْيَن َكَفُروا الُْمْنَكَر  ۭ يَََكُدْوَن يَْسُطْوَن ِِبَّلَّ ِ ِلُُكْ ۭ َالنَّاُر  ۭ   ۭ تَْعرُِف ِِفْ ُوُجْوِه اَّلَّ ْن ذه ٍ ِمٰ ئُُُكْ ِبَّشٰ ِٰ  قُْل َافَُانَب

ْيَن َكَفُرْوا  ۭ َوِبئَْس الَْمِصْْيُ   ِ ُ اَّلَّ    11َوعََدَها اّلٰله

جب ان کے سامنے ہمارے کالم کی کھلی ہوئی آیتوں کی تالوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں 

کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں 

کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر ( ۴)سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں، 

اور وہ بہت ہی بری جگہ ( ۲)آگ ہے، جس کا وعدہ ہللا نے کافروں سے کر رکھا ہے، دوں۔ وہ 

 ہے

اپنے ہاتھوں سے دست درازی کرکے یا بد زبانی کے ذریعے سے۔ یعنی مشرکین اور اہل  ۱۔۷۴

ضاللت کے لئے ہللا کی توحید اور رسالت و قیامت کا بیان ناقابل برداشت ہوتا ہے، جس کا 

سے اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہوتا ہے۔ یہی حال آج کے اہل  اظہار، ان کے چہرے

بدعت اور گمراہ فرقوں کا ہے، جب ان کی گمراہی، قرآن و حدیث کے دالئل سے واضح کی 

جاتی ہے تو ان کا رویہ بھی آیات قرآنی اور دالئل کے مقابلے میں ایسا ہی ہوتا ہے، جس کی 

 ( ح القدیرفت)وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے 
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یعنی ابھی تو آیات اٰلہی سن کر صرف تمہارے چہرے ہی حیران ہوتے ہیں۔ ایک وقت  ۴۔۷۴

آئے گا، اگر تم نے اپنے اس روئیے سے توبہ نہیں کی، کہ اس سے کہیں زیادہ بدتر حاالت سے 

و تمہیں دو چار ہونا پڑے گا، اور وہ ہے جہنم کی آگ میں جلنا، جس کا وعدہ ہللا نے اہل کفر 

 شرک سے کر رکھا ہے۔

 
لُُقْوا ذُ  ْ ِ لَْن ُيَّ ْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِ َتِمُعْوا ََلٗ  ۭ ِانَّ اَّلَّ َا النَّاُس ُْضَِب َمثٌَل فَاس ْ َُّيُّ ٓ ا َلَّ يَْستَنِْقُذْوُه ِمنْ َّيه ً َِبُب َشْيــــــ  َّْسلُُْبُُم اَّلُّ لَِو اْجتََمُعْوا ََلٗ  ۭ َوِاْن ي ُه  ۭ َِبًِب وَّ

اِلُب َوالَْمْطلُْوُب   11َضُعَف الطَّ

ہللا کے سوا جن جن کو تم پکارتے ! ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو! لوگو

( ۱)رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے گو سارے کے سارے ہی جمع ہوجائیں، 

سے بھی اس سے چھین نہیں سکتے، بڑا بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو ا

 وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔( ۴)بزدل ہے طلب کرنے واال اور بڑا بزدل ہے 

یعنی یہ معبودان باطل، جن کو تم، ہللا کو چھوڑ کر، مدد کے لئے پکارتے ہو، یہ سارے  ۱۔۷۲

و نہیں کر کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر سی مخلوق مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں، ت

سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہی کو حاجت روا سمجھو، تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس 

سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہللا کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے، وہ صرف پتھر کی 

 بےجان مورتیاں ہیں جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتیں ہیں۔ 

معبود اور مطلوب سے مراد مکھی یا بعض کے نزدیک  طالب سے مراد، خود ساختہ ۴۔۷۲

طالب سے، پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے، حدیث قدسی میں معبود ان باطل کی 

بےبسی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ ہللا تعاٰلی فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو 

یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا  میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے اگر کسی میں واقع

 (صحیح بخاری)' کر کے دکھا دے 

 
َ لََقِوي  َعزِْيٌز  َ َحقَّ قَْدِرٖه   ِۭانَّ اّلٰله  11َما قََدُروا اّلٰله

ہللا تعاٰلی بڑا ہی زور و قوت ( ۱)انہوں نے ہللا کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں 

 ردست ہے۔واال اور غالب و زب

یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بےبس مخلوق کو اس کا ہمسر اور شریک قرار دے لیتے  ۱۔۷٤

ہیں۔ اگر ان کو ہللا تعاٰلی کی عظمت و جاللت، اس کی قدرت و طاقت اور اس کی بےپناہی کا 

 صحیح صحیح اندازہ اور علم ہو تو وہ کبھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

 
 ُ ْيعٌۢ بَِصْْيٌ   َاّلٰله َ ََسِ ِمَن النَّاِس  ۭ ِانَّ اّلٰله َكِة ُرُسًَل وَّ

ِٕ
 ۚ 11يَْصَطِفْي ِمَن الَْملهۗى

( ۱)فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو ہللا ہی چھانٹ لیتا ہے، 

 (۴)بیشک ہللا تعاٰلی سننے واال دیکھنے واال ہے 

کی جمع ہے۔ ہللا تعاٰلی نے فرشتوں سے بھی ( یجا ہوا قاصدفرستادہ، بھ)رسل رسول  ۱۔۷٢

رسالت کا یعنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السالم کو اپنی وحی 

کے لئے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس وحی پہنچائیں۔ یا عذاب لے کر قوموں کے پاس 

سالت کے لئے چن لیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت جائیں اور لوگوں میں سے بھی، جنہیں چاہا، ر

و راہنمائی پر مامور فرمایا۔ یہ سب ہللا کے بندے تھے، گو منتخب اور چنیدہ تھے لیکن کسی 

کے لئے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لئے؟ جس طرح کے بعض لوگوں نے انہیں ہللا کا 

 ے کے لئے۔ شریک گردان لیا۔ نہیں، بلکہ صرف ہللا کا پیغام پہنچان
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وہ بندوں کے اقوال سننے واال ہے اور بصیر ہے۔ یعنی یہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق  ۴۔۷٢

ُ اَْعلَُم َحْیُث یَْجَعُل ِرَسالَتَهٗ ) کون ہے؟ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا   (( 342:۔ االنعام8( ہللَاٰٰ

 'ی رکھے اس موقع کو ہللا ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبر' ' ' 

 
ُمْوُر  ِ تُْرَجُع اَْلُ ْم َوَما َخلَْفهُْم ۭ َوِاَٰل اّلٰله  11يَْعََلُ َما بَْْيَ َايِْدُّْيِ

وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ہللا ہی کی 

 ۔(۱)طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں 

و پھر انسان اس کی نافرمانی کرکے کہاں جا سکتا جب تمام معامالت کا مرجع ہللا ہی ہے ت ۱۔۷٦

ہے اور اس کے عذاب سے کیونکر بچ سکتا ہے؟ کیا اس کے لئے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس 

کی اطاعت اور فرماں برداری کا راستہ اختیار کر کے اس کی رضا حاصل کرے؟ چنانچہ اگلی 

 آیت میں اس کی صراحت کی جا رہی ہے۔

 
 ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ــْْيَ لََعلَُُّكْ تُْفِلُحْوَن  َّيه َٰ ُدْوا َواْعُبُدْوا َربَُُّكْ َوافَْعلُوا الْ َمنُوا اْرَكُعْوا َواْْسُ  {السجدہ}ڋ11يَْن اه

اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور ( ۱)رکوع سجدہ کرتے رہو ! اے ایمان والو

 ۔(۴)نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ 

عنی اس نماز کی پابندی کرو جو شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ آگے عبادت کا بھی حکم ی ۱۔۷۷

آرہا ہے۔ جس میں نماز بھی شامل تھی، لیکن اس کی اہمیت و افضلیت کے پیش نظر اس کا 

 خصوصی حکم دیا۔ 

 ہللا کی عبادت اور اطاعت یعنی افعال خیر اختیار کرنے میں ہے، نہ( کامیابی)یعنی فالح  ۴۔۷۷

کہ ہللا کی عبادت و اطاعت سے گریز کرکے محض مادی اسباب و وسائل کی فراہمی اور 

 فراوانی میں، جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔

 
َة اَ  َـّ ْيِن ِمْن َحَرجٍ  ۭ ِمل ىُُكْ َوَما َجَعَل عَلَْيُُكْ ِِف اٰلِ اِدٖه  ۭ ُهَو اْجتَبه ِ َحقَّ َِجَ َذا ِلَيُكْوَن ِبْيُُكْ اِ َوَجاِهُدْوا ِِف اّلٰله ىُُكُ الُْمْسِلـِمْْيَ ڏ ِمْن قَْبُل َوِِفْ ھه ِهْْيَ  ُۭهَو ََسٰه ْبره

وَة َواْعتَ  كه تُوا الزَّ لهوَة َواه ُسْوُل َشهِْيًدا عَلَْيُُكْ َوتَُكْونُْوا ُشهََداَۗء عََٰل النَّاِس ښ فََاِقْيُموا الصَّ ِ ۭ ُهَو َمْولهىُُكْ ۚ  فَِنعْ الرَّ    11َم الَْمْوٰله َوِنْعَم النَِّصْْيُ   ِصُمْوا ِِبّلٰله

اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ( ۱)اور ہللا کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے 

علیہ ( )۲)دین اپنے باپ ابراہیم ( ۴)ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی 

نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس نے تمہارا ( ٤)کا قائم رکھو اس ہللا ( السالم

پس تمہیں ( ٢)میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ 

چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوة ادا کرتے رہو اور ہللا کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی 

 ر کتنا بہتر مددگار ہے۔اور مالک ہے۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے او

اس جہاد سے مراد بعض نے وہ جہاد اکبر لیا ہے جو اعالئے کلمۃ ہللا کے لئے کفار و  ۱۔۷۲

مشرکین سے کیا جاتا ہے اور بعض نے ادائے امر اٰلہی کی بجاآوری، کہ اس میں بھی نفس 

جو حق اور  امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض نے ہر وہ کوشش مراد لی ہے

 صداقت کے غلبے اور باطل کی سرکوبی۔ 

یعنی ایسا حکم نہیں دیا گیا جس کا متحمل نفس انسانی نہ ہو بلکہ پچھلی شریعتوں کے  ۴۔۷۲

بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر دیئے عالوہ ازیں بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا 

 کر دیں جو پچھلی شریعتوں میں نہیں تھیں۔ 

ب حضرت اسماعیل علیہ السالم کی اوالد سے تھے، اس اعتبار سے حضرت ابراہیم عر ۲۔۷۲

علیہ السالم عربوں کے باپ تھے اور غیر عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السالم کو ایک بزرگ 

شخصیت کے طور پر اسی طرح احترام کرتے تھے، جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں، 
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عرب ہونے کے ناطے )باپ تھے، عالوہ ازیں پیغمبر اسالم کے اس لئے وہ تمام ہی لوگوں کے 

حضرت ابراہیم علیہ السالم باپ تھے، اس لئے امت محمدیہ کے بھی باپ ہوئے، اس لئے ( سے

کہا گیا، یہ دین اسالم، جسے ہللا نے تمہارے لئے پسند کیا ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السالم 

 کا دین ہے، اسی کی پیروی کرو۔ 

مسلم کا مرجع بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السالم ہیں یعنی نزول قرآن سے  ٤۔۷۲

پہلے تمہارا نام مسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السالم ہی نے رکھا ہے اور بعض کے نزدیک، 

 مرجع ہللا تعاٰلی ہے۔ یعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ 

کہ حدیث میں ہے۔ مالحظہ ہو سورہ بقرہ، آیت یہ گواہی، قیامت والے دن ہوگی، جیسا  ٢۔۷۲

 کا حاشیہ۔ ۱٤۲

 

  18پارہ  

 

 سورة المؤمنون
(۱۱۲۔ تعداد آیات  ۴۲سورة المؤمنون ۔ سورہ نمبر )  

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
  Ǻفْلََح الُْمْؤِمنُْوَن  قَْد اَ 

 (۱)یقیناً ایمان والوں نے فالح حاصل کر لی 

فاََلح کے لغوی معنی ہیں چیرنا، کاٹنا، کاشت کار کو فاََلح کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر  ۱۔۱

پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے، شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب 

لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں ہللا کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا  کو راضی کر

جائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی بھی میسر آ جائے تو سبحان ہللا۔ ورنہ اصل 

کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ گو دنیا والے اس کے برعکس دنیاوی آسائشوں سے بہرہ 

ہیں۔ آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے جن میں ور کو ہی کامیاب سمجھتے 

 ذیل کی صفات ہوں گی۔ مثاًل اگلی آیات مالحظہ ہوں۔

 
ِشُعْوَن   ْم خه ْيَن ُِهْ ِِفْ َصََلَِتِ ِ   Ąاَّلَّ

 (۱)جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں 

یہ ہے کہ نماز کی  ُخُشوع سے مراد، قلب کی یکسوئی اور مصروفیت ہے۔ قلبی یکسوئی ۱۔۴

حالت میں بہ قصد خیاالت اور وسوسوں کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھے اور ہللا کی عظمت 

و جاللت کا نقش اپنے دل پر بٹھا نے کی سعی کرے۔ اعضا و دل کی یکسوئی یہ ہے کہ ادھر 

خوف ادھر نہ دیکھے، کھیل کود نہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے بلکہ 
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و خشیت اور عاجزی کی ایسی کیفیت طاری ہو، جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے شخص 

 کے سامنے ہوتی ہے۔

 
َّْغِو ُمْعرُِضْوَن  ْيَن ُِهْ َعِن الل ِ   Ǽَواَّلَّ

 (۱)جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں 

یا دنیاوی نقصانات  لَْغو ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی ۱۔۲

 ہوں، 

ان سے پرہیز مطلب ہے ان کی طرف خیال بھی نہ کیا جائے۔ چہ جائیکہ انہیں اختیار یا ان کا 

 ارتکاب

 کیا جائے۔

 
وِة فهِعلُْوَن  كه ْيَن ُِهْ ِللزَّ ِ   Ćَواَّلَّ

 (۱)جو زکوة ادا کرنے والے ہیں 

یالت یعنی اس کا نصاب جس کی تفص)اس سے مراد بعض کے نزدیک زکوة مفروضہ ہے،  ۱۔٤

اس کا حکم مکے میں ہی دے دیا گیا تھا اور ( اور زکوة کی شرع مدینہ میں بتالئی گئی تاہم

بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے، جس سے نفس اور اخالق و کردار کی 

 پاکیزگی ہو۔

 
ِفُظْوَن  ْم حه ْيَن ُِهْ ِلُفُرْوَِجِ ِ   Ĉَواَّلَّ

 کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو اپنی شرم گاہوں

 
ُْم غَْْيُ َملُْوِمْْيَ   ْم َاْو َما َملََكْت َايَْماُِنُْم فَِاِنَّ  َاْزَواَِجِ

ٓ  Čِۚاَلَّ عَٰله

 بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ مالمتیوں میں سے نہیں ہیں۔

 
َك ُِهُ الْعه 

ِٕ
ى
ۗ ِِلَ فَُاوله  ۚ Ċُدْوَن  فََمِن ابَْتغهى َوَراَۗء ذه

 (۱)جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں 

اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کی اسالم میں قطًعا اجازت نہیں اور جنسی خواہش کی تسکین  ۱۔۷

کے لئے صرف دو ہی جائز طریقے ہیں۔ بیوی سے مباشرت کر کے یا لونڈی سے ہم بستری کر 

ہی اس کام کے لئے رہ گئی ہے کیونکہ اصطالحی لونڈی کا وجود فی  کے۔ بلکہ اب صرف بیوی

الحال ختم ہے جب کبھی حاالت نے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے 

 مباشرت جائز ہوگی۔

 
ُعْوَن  ْم َوَعهِْدِِهْ ره نهَِتِ ْيَن ُِهْ َِلَمه ِ   Ďَواَّلَّ

 (۱)ہیں  جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے

اَ َمانَات سے مراد سونپی ہوئی ڈیوٹی کی ادائیگی، راز دارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی  ۱۔۲

حفاظت اور رعایت عہد میں ہللا سے کیے ہوئے میثاق اور بندوں سے کیے عہد و پیماں دونوں 

 شامل ہیں۔

 
ْم ُُيَاِفُظْوَن  َِتِ ْيَن ُِهْ عَٰله َصلَوه ِ  Ḍَۘواَّلَّ

 (۱)ازوں کی نگہبانی کرتے ہیں جو اپنی نم
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آخر میں پھر نمازوں کی حفاظت کو فالح کے لئے ضروری قرار دیا، جس سے نماز کی  ۱۔٢

اہمیت و فضیلت واضح ہے۔ لیکن آج مسلمان کے نزدیک دوسرے اعمال صالح کی طرح اس کی 

 بھی کوئی اہمیت سرے سے باقی نہیں رہ گئی ہے۔ فانا ہلل وان الیہ راجعون

 
 
ۗ ِرثُْوَن ُاوله َك ُِهُ الْوه
ِٕ
   01ى

 یہی وارث ہیں۔

 
ْوَن   ِِلُ ْيَن يَرِثُْوَن الِْفْرَدْوَس ۭ ُِهْ ِفْْيَا خه ِ  00اَّلَّ

 (۱)جو فردوس کے وارث ہونگے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے 

ان صفات مذکورہ کے حامل مومن ہی فالح یاب ہونگے جو جنت کے وارث یعنی حق دار  ۱۔۱۱

جنت الفردوس، جو جنت کا اعٰلی حصہ ہے۔ جہاں سے جنت کی نہریں  ہوں گے۔ جنت بھی

 جاری ہوتی ہیں 

صحیح بخاری، کتاب الجہاد، باب درجات المجاہدین، فی سبیل ہللا، وکتاب التوحید، باب وکان )

 (عرشہ علی ماء

 
ْن ِطْْيٍ   نَْساَن ِمْن ُسلهـلَـٍة ِمٰ  ۚ  01َولََقْد َخلَْقنَا اَْلِ

 (۱)نسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا یقیناً ہم نے ا

مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب، ابو البشر حضرت آدم علیہ السالم کی مٹی سے پیدائش ہے  ۱۔۱۴

یا انسان جو خوراک بھی کھاتا ہے وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اس اعتبار سے اس نطفے 

 کی اصل، جو خلقت

 انسانی کا باعث بنتا ہے، مٹی ہی ہے۔

 
ِكْْيٍ  ُُثَّ  ُه نُْطَفًة ِِفْ قََراٍر مَّ  ۠ 01َجَعلْنه

 ۔(۱)پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا 

محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے، جہاں نو مہینے بچہ بڑی حفاظت سے رہتا اور  ۱۔۱۲

 پرورش پاتا ہے۔

 
ـلَْقنَا الَْعلََقَة  َٰ َك اُُثَّ َخلَْقنَا النُّْطَفَة عَلََقًة فَ َ َخَر  ۭفَتََبه َم لَْحــًما  ۤ ُُثَّ َانَْشْانهُه َخلْقًا اه ًما فََكَسْوََن الِْعظه ـلَْقنَا الُْمْضَغَة ِعظه َٰ ِلِقْْيَ  ُمْضَغًة فَ ُ َاْحَسُن الْخه  ۭ 01ّلٰله

پھر نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنا دیا، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر 

پھر دوسری بناوٹ ( ۱)ڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا گوشت کے ٹک

 ۔(۲)برکتوں واال ہے وہ ہللا جو سب سے بہترین پیدا کرنے واال ہے ( ۴)میں اسے پیدا کر دیا 

اس کی کچھ تفصیل سورہ حج میں گزر چکی ہے۔ یہاں پھر اسے بیان کیا گیا ہے۔ تاہم  ۱۔۱٤

ا جو ذکر تھا، یہاں اس کی وضاحت، ُمْضَغۃ کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں وہاں ُمخلَّقَۃ ک

کو گوشت پہنانے، سے کر دی ہے۔ ُمْضَغۃ گوشت کو ہڈیوں سے تبدیل کرنے کا مقصد، انسانی 

ڈھانچے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے کیونکہ محض گوشت میں تو کوئی سختی نہیں 

کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا، تو انسان میں وہ حس و رعنائی نہ آتی، جو  ہوتی، پھر اگر اسے ہڈیوں

ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لئے ہڈیوں پر ایک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چڑھا 

دیا گیا کہیں کم اور کہیں زیادہ۔ تاکہ قدو قامت میں غیر موزونیت اور بھدا پن پیدا نہ ہو۔ بلکہ 

ر اور قدرت کی تخلیق کا ایک شاہ کار ہو۔ اسی چیز کو قرآن نے ایک حسن و جمال کا ایک پیک
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ْنَساَن فِْيٓ اَْحَسِن تَْقِوْیمٍ )دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا  ہم نے ' ( 2:۔ التین85( لَقَْد َخلَْقنَا ااْلِ

 'انسان کو احسن تقویم یعنی بہت اچھی ترکیب یا بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا 

مراد وہ بچہ ہے جو نو مہینے کے بعد ایک خاص شکل و صورت لے کر ماں اس سے  ۴۔۱٤

کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور حرکت و اضطراب کے ساتھ دیکھنے اور سننے اور ذہنی قوتیں 

 بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ 

َخالِقِْیَن یہاں ان صالحین کے معنی میں ہے۔ جو خاص خاص مقداروں میں اشیا کو جوڑ کر  ۲۔۱٤

چیز تیار کرتے ہیں۔ یعنی ان تمام صنعت گروں میں، ہللا جیسا بھی کوئی صنعت گر  کوئی ایک

ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے جو ہللا تعاٰلی نے انسانی پیکر کی 

صورت میں پیش کیا ہے۔ پس سب سے زیادہ خیر و برکت واال وہ ہللا ہی ہے، جو تمام صنعت 

 اچھا صنعت کار ہے۔ کاروں سے بڑا اور سب سے

 
ُتْوَن   ِِلَ لََميِٰ    01ُُثَّ ِانَُُّكْ بَْعَد ذه

 اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو۔

 
َمِة تُْبَعثُْوَن     01ُُثَّ ِانَُُّكْ يَْوَم الِْقيه

 پھر قیامت کے دن بالشبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔

 
ْبَع َطَراۗ  ِفِلْْيَ  َولََقْد َخلَْقنَا فَْوقَُُكْ س َ َق  ڰ َوَما ُكنَّا َعِن الَْخلِْق غه
ِٕ
 01ى

 ۔(۴)اور ہم مخلوقات میں غافل نہیں ہیں ( ۱)ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں 

طرائق، طریقۃ کی جمع ہے مراد آسمان ہیں عرب، اوپر تلے چیز کو بھی کہتے ہیں آسمان ۱۔۱۷

یا طریقہ بمعنی راستہ ہے، آسمان مالئکہ کے آنے  بھی اوپر تلے ہیں اس لئے انہیں طرائق کہا۔

 جانے یا ستاروں کی گزرگاہ ہے، اس لئے انہیں طرائق قرار ریا۔ 

َخلَق سے مراد مخلوق ہے۔ یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل  ۴۔۱۷

مخلوق ہالک نہ  نہیں ہوگئے بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے تاکہ

ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ مخلوق کی مصلحتوں اور ان کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں 

اور بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ( فتح القدیر)ہوگئے بلکہ ہم اس کے انتظام کرتے ہیں 

زمین سے جو کچھ نکلتا یا داخل ہوتا، اسی طرح آسمان سے جو اترتا اور چڑھتا ہے، سب اس 

ے علم میں ہے اور ہرچیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ وہ اپنے علم کے لحاظ سے ک

 (ابن کثیر)تمہارے ساتھ ہوتا ہے 

 
ِدُرْوَن  ٰهُه ِِف اَْلَْرِض ڰ َوِاَنَّ عَٰله َذَهابٍۢ ِبٖه لَقه َماِۗء َماۗءًۢ ِبَقَدٍر فََاْسَكن  01َۚوَاْنَزلْنَا ِمَن السَّ

پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں ( ۱)مان سے پانی برساتے ہیں، ہم ایک صحیح انداز سے آس

 اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔( ۴)

یعنی نہ زیادہ کہ جس سے تباہی پھیل جائے اور نہ اتنا کم کہ پیداوار اور دیگر ضروریات  ۱۔۱۲

 کے لئے کافی نہ ہو۔ 

کر فوراً بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے بلکہ  یعنی یہ انتطام بھی کیا کہ سارا پانی برس ۴۔۱۲

ہم نے چشموں، نہروں، دریاؤں اور تاالبوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا، تاکہ 

ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں، یا ایسے عالقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی 

 ضرورت زیادہ ہے، ان سے پانی حاصل کر لیا جائے۔ 
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یعنی جس طرح ہم اپنے فضل و کرم سے پانی کا ایسا وسیع انتظام کیا ہے، وہیں ہم اس  ۲۔۱۲

بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح اتنی نیچی کر دیں کہ تمہارے لئے پانی کا حصول 

 ناممکن ہو جائے۔

 
َاْعنَاٍب ۘلَُُكْ ِفْْيَ  ْيٍل وَّ ِ ْن َّنَّ ٰهٍت ِمٰ ُُكُْوَن فََانَْشْاََن لَُُكْ ِبٖه َجن ِمِْنَا ًَتْ ٌة وَّ    01ا فََواِكُه َكِثْْيَ

اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے 

 (۱)ہیں، کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو 

اور بہت سے پھل ہوتے ہیں، جن سے تم یعنی ان باغوں میں انگور اور کھجور کے عالوہ  ۱۔۱٢

 لذت اندوز ہوتے ہو اور کچھ کھاتے ہو۔

 
ْْيَ  ُِكِ ْهِن َوِصْبٍَ ِلَْٰله بُُت ِِبلُّ ــُرُج ِمْن ُطْوِر َسيْنَاَۗء تَْنْۢ ــَرًة ََّتْ  11َوََشَ

اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لئے 

 ۔(۱) سالن ہے

اس سے زیتون کا درخت مراد ہے، جس کا روغن تیل کے طور پر اور پھل سالن کے  ۱۔۴۰

طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سالن کو ِصْبٍغ،ُ رنگ کہا ہے کیونکہ روٹی، سالن میں ڈبو کر، گویا 

اور اس کا قرب و جوار خاص طور پر اس کی عمدہ قسم کی ( پہاڑ)رنگی جاتی ہے۔ طُْوِر َسْینَآَء 

 پیداوار کا عالقہ ہے۔

 
ٌة وَّ  ا ِِفْ بُُطْوِِنَا َولَُُكْ ِفْْيَا َمنَاِفُع َكثِْْيَ مَّ ًة  ۭ نُْسِقْيُُكْ ِمٰ ُُكُْوَن  َوِانَّ لَُُكْ ِِف اَْلَنَْعاِم لَِعَْبَ    10ِمِْنَا ًَتْ

تمہارے لئے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔ ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ 

تے ہیں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لئے ان میں ہیں ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی پال

 ہو۔

 
َملُْوَن     11َوعَلَْْيَا َوعََٰل الُْفِْلِ َُتْ

 (۱)اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو 

شکر ادا  یعنی رب کی ان نعمتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو، کیا وہ اس الئق کہ تم اس کا ۱۔۴۴

 کرو اور 

 صرف اسی ایک کی عبادت اور اطاعت کرو۔

 
ٗه  ۭ َافَََل تَ  ٍ غَْْيُ ْن ِاَله َ َما لَُُكْ ٰمِ  11تَُّقْوَن  َولََقْد َاْرَسلْنَا نُْوًحا ِاٰله قَْوِمٖه فَقَاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّلٰله

ر بھیجا، اس نے کہا کہ اے کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا ک( علیہ السالم)یقیناً ہم نے نوح 

اس )ہللا کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ! میری قوم کے لوگو

 نہیں ڈرتے۔( سے

 
َل عَلَيْ  ََّتَفضَّ ثْلُُُكْ   يُرِيُْد َاْن ي َذآ ِاَلَّ بََّشٌ ٰمِ يَْن َكَفُرْوا ِمْن قَْوِمٖه َما ھه ِ ِلْْيَ  ۭ ُُكْ فََقاَل الَْملَُؤا اَّلَّ نَا اَْلَوَّ

ِٕ
َِبۗى ٓ اه ْعنَا ِبھهَذا ِِفْ ا ََسِ َكًة ښ مَّ

ِٕ
ُ ََلَْنَزَل َملهۗى  ۚ 11 َولَْو َشاَۗء اّلٰله

اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر 

ا تو کسی فرشتے کو اتارتا اگر ہللا ہی کو منظور ہوت( ۱)فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے 

 (۲)ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں ( ۴)
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یعنی یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، یہ کس طرح نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اور اگر  ۱۔۴٤

یہ نبوت و رسالت کا دعوٰی کر رہا ہے تو اصل مقصد اس سے تم پر فضیلت اور بہتری حاصل 

 رنا ہے۔ ک

اور اگر واقع ہللا اپنے رسول کے ذریعہ سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عبادت کے  ۴۔۴٤

الئق صرف وہی ہے، تو وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا نہ کہ کسی انسان کو، وہ ہمیں آ 

 کر توحید کا مسئلہ سمجھاتا۔ 

پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں  یعنی اس کی دعوت توحید، ایک نرالی دعوت ہے، اس سے ۲۔۴٤

 کے زمانے میں تو یہ سنی ہی نہیں۔

 
َُّصْوا ِبٖه َحِٰته ِحْْيٍ   ب  11ِاْن ُهَو ِاَلَّ َرُجلٌۢ ِبٖه ِجنٌَّة  فَََتَ

 ۔(۱)یقیناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو 

ے کی وجہ سے، بیوقوف اور کم یہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرن ۱۔۴٢

 عقل سمجھتا

اور کہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ہی دیوانہ ہے اسے ایک وقت تک ڈھیل دو، موت کے 

ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی یا ممکن ہے اس کی دیوانگی ختم ہو جائے اور اس 

 دعوت کو ترک کر دے۔

 
ِِنْ ِبَما َكذَّ   11بُْوِن قَاَل َرٰبِ انْــُّصْ

 (۱)نے دعا کی اے میرے رب ان کو جھٹالنے پر تو میری مدد کر ( علیہ السالم)نوح 

 فَدعاَربَّہ، اَنِّیْ )ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ و دعوت کے بعد، باآلخر رب سے دعا کی،  ۱۔۴٦

ور کمزور ہوں نوح علیہ السالم نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ا' ( ۱۰القمر ( )َمْغلُْوب فَاْنتَِصرُ 

ہللا تعاٰلی نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے ' میری مدد کر 

 مطابق کشتی تیار کرو۔

 
ْعُيِننَا َوَوْحِينَا فَِاَذا َجاَۗء َاْمُرََن َوفَاَر التَّنُّْوُر   فَاسْ  َبَق عَلَْيِه الَْقْوُل ِمِْنُْم ۚ َوََل ُِلْ ِفْْيَ فََاْوَحْينَآ ِالَْيِه َاِن اْصنَعِ الُْفِْلَ ِِبَ ا ِمْن ُكٍٰ َزْوَجْْيِ اثْنَْْيِ َوَاْهَِلَ ِاَلَّ َمْن س َ

ْغَرقُْوَن   ُْم مُّ ْيَن َظلَُمْوا ۚ ِاِنَّ ِ اِطْبِنْ ِِف اَّلَّ  11َُّتَ

تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق 

تو تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا ( ۴)اور تنور ابل پڑے ( ۱)بنا جب ہمارا حکم آجائے ایک کشتی 

اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے ( ۲)اس میں رکھ لے 

خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کالم نہ کرنا ( ٤)گزر چکی ہے 

 ۔(٢)ں گے وہ تو سب ڈبوئے جائی

 یعنی ان کی ہالکت کا حکم آ جائے۔  ۱۔۴۷

تنور پر حاشیہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے  ۴۔۴۷

ہاں کا معروف تنور نہیں، جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، بلکہ روئے زمین سے مراد ہے 

نی چشموں کی طرح ابل پڑا۔ نوح ساری زمین ہی چشمے میں تبدیل ہوگئی۔ نیچے زمین سے پا

 علیہ السالم کو ہدایت جاری ہے کہ جب پانی زمین سے ابل پڑے۔ 

کشتی میں ( نر مادہ)یعنی حیوانات، نباتات اور ثمرات ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا  ۲۔۴۷

 رکھ لے تاکہ سب کی نسل باقی رہے۔ 

جہ سے ہو چکا ہے، جیسے یعنی جن کی ہالکت کا فیصلہ، ان کے کفر و طغیان کی و ٤۔۴۷

 زوجہ نوح علیہ السالم اور انکا پسر۔ 
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یعنی جب عذاب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں میں سے کسی پر رحم کھانے کی  ٢۔۴۷

ضرورت نہیں ہے کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع کر دے۔ کیونکہ ان کے غرق کرنے کا 

 قطعی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔

 
َتَويَْت اَ  ِلِمْْيَ فَِاَذا اس ْ ىنَا ِمَن الَْقْوِم الٰظه ْي ََنٰه ِ ِ اَّلَّ َعَك عََٰل الُْفِْلِ فَُقِل الْـَحْمُد ّلِلٰه  11نَْت َوَمْن مَّ

جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف ہللا کے لئے ہی ہے 

 جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔

 
ٰبِ  َانَْت َخْْيُ الُْمَْنِِلْْيَ  َوقُْل رَّ ًَك وَّ َ َبه ًَل مُّ  11َانْزِلِْنْ ُمَْنَ

مجھے بابرکت اتارنا اتار اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں ( ۱! )اور کہنا کہ اے میرے رب

 ۔(۴)

کشتی میں بیٹھ کر ہللا کا شکر ادا کرنا کہ ان ظالموں کو باآلخر غرق کر کے، ان سے  ۱۔۴٢

بِّ )فرمائی اور کشتی کے خیرو عافیت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا نجات عطا  َوقُْل رَّ

اَْنَت َخْیُر اْلُمْنِزلِْینَ  ٰبَرًكا وَّ  ( 48:۔ المومنون41( اَْنِزْلنِْي ُمْنَزاًل مُّ

ُ اَْکبَْر، ہللٰاٰ  ۴۔۴٢  نبی صلی ہللا علیہ وسلم، سواری پر بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہللٰاٰ

 اَْکبَْر، 

ُ اَْکبَْر  ــَر لَنَا ٰھَذا َوَما ُكنَّا لَٗه ُمْقِرنِْینَ )ا ہلٰلٰ  (31:۔ الزخرف21( َوتَـقُْولُْواُسْبٰحَن الَِّذْي َسخَّ

 
ِاْن ُكنَّا لَُمْبَتِلْْيَ   ِِلَ ََلٰيهٍت وَّ  11ِانَّ ِِفْ ذه

 ۔(۴)کرنے والے ہیں اور ہم بیشک آزمائش ( ۱)یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں 

یعنی اس سرگزشت نوح علیہ السالم میں اہل ایمان کو نجات اور کفروں کو ہالک کر دیا  ۱۔۲۰

گیا، نشانیاں ہیں اس امر پر کہ انبیاء جو کچھ ہللا کی طرف سے لے کر آتے ہیں، ان میں وہ 

میں ہر بات سے سچے ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر اور کشمکش حق و باطل 

آگاہ ہے اور وقت آنے پر اس کا نوٹس لیتا ہے اور اہل باطل کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے کہ 

 اس کے شکنجے سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ 

 اور ہم انبیاء و رسل کے ذریعے سے یہ آزمائش کرتے رہے ہیں۔ ۴۔۲۰

 
َخرِْيَن   ۚ 10ُُثَّ َانَْشْاََن ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ قَْرًَن اه

 (۱)پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور امت پیدا کی 

اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد، جس قوم کو ہللا نے پیدا فرمایا اور ان میں  ۱۔۲۱

رسول بھیجا، وہ قوم عاد ہے کیونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر عاد ہی 

کیونکہ آگے چل کر ان کی ہالکت کے ذکر  کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قوم ثمود ہے

میں کہا گیا کہ زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لیا، اور یہ عذاب قوم ثمود پر آیا تھا۔ بعض کے 

نزدیک یہ حضرت شعیب علیہ السالم کی قوم اہل میں ہیں کہ ان کی ہالکت بھی چیخ کے ذریعے 

 سے ہوئی تھی۔

 
ِْنُ  ْم َرُسْوًَل ِمٰ ٗه  ۭ َافَََل تَتَُّقْوَن فََاْرَسلْنَا ِفْْيِ ٍ غَْْيُ ْن ِاَله َ َما لَُُكْ ِمٰ    11ْم َاِن اْعُبُدوا اّلٰله

کہ تم سب ہللا کی عبادت کرو اس کے ( ۱)رسول بھی بھیجا ( ہی)پھر ان میں خود ان میں سے 

 تم کیوں نہیں ڈرتے؟( ۴)سوا تمہارا کوئی معبود نہیں 
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ھیجا، جس کی نشو و نما ان کے درمیان ہی ہوئی یہ رسول بھی ہم نے انہی میں سے ب ۱۔۲۴

تھی، جس کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، اس کے خاندان، مکان اور جائے پیدائش ہرچیز سے 

 واقف تھے۔ 

اس نے آ کر سب سے پہلے وہی توحید کی دعوت دی جو ہر نبی کی دعوت و تبلیغ کا  ۴۔۲۴

 سرنامہ رہی۔

 
َذآ ِاَلَّ بََّشٌ َوقَاَل الَْمََلُ ِمْن قَْوِمِه  نَْيا    َما ھه وِة الُّ ُْم ِِف الَْحيه ِخَرِة  َوَاْتَرفِْنه بُْوا ِبِلَقاِۗء اَْله يَْن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ بُْوَن  اَّلَّ ا تَّْشَ ُب ِممَّ ُُكُْوَن ِمنُْه َويَّْشَ ا ًَتْ ُكُ ِممَّ ثْلُُُكْ    ََّيْ  ِمٰ

 ۽11

رتے تھے اور آخرت کی مالقات کو جھٹالتے تھے نے جواب دیا، جو کفر ک( ۱)اور سردار قوم 

کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، ( ۴)اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا 

 ۔(۲)تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے 

اہل حق کو جھٹالتے ہیں، جس کی وجہ یہ سردار قوم ہی ہر دور میں انبیاء و رسل اور  ۱۔۲۲

سے قوم کی اکثریت ایمان النے سے محروم رہتی۔ کیونکہ یہ نہایت با اثر لوگ ہوتے تھے، قوم 

 انہیں کے پیچھے چلنے والی ہوتی تھی۔ 

یعنی عقیدہ آخرت پر عدم ایمان اور دنیاوی آسائشوں کی فروانی، یہ دو بنیادی سبب تھے،  ۴۔۲۲

ن نہ النے کے۔ آج بھی باطل انہیں اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور اپنے رسول پر ایما

 دعوت حق سے گریز کرتے ہیں۔ 

چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے۔ یہ ہللا کا  ۲۔۲۲

ی بشریت رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟جیسے آج بھی بہت سے مدعیان اسالم کے لیے رسول ک

 کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے۔

 
ْوَن  ُ ِِ ٰه َّ ثْلَُُكْ   ِانَُُّكْ ِاًذا ل ا ِمٰ ْن َاَطْعَُتْ بََّشً

ِٕ
   11َولَى

 ۔(۱)اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بیشک تم سخت خسارے والے ہو 

اس کی فضیلت و برتری  وہ خسارہ ہی ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کر تم ۱۔۲٤

کو تسلیم کر لو گے، جب کہ ایک بشر، دوسرے بشر سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے۔ یہی وہ 

مغالطہ ہے جو مکرین بشریت رسول کے دماغوں میں رہا۔ حاالنکہ ہللا تعاٰلی جس بشر کو 

وں رسالت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ اس وحی رسالت کی وجہ سے دوسرے تمام غیر نبی انسان

 سے شرف و فضل میں بہت باال اور نہایت ارفع ہو جاتا ہے۔

 
ــَرُجْوَن  ْٰ ِعَظاًما َانَُُّكْ مُّ ْ َوُكْنَُتْ تَُراًِب وَّ  ۽11َايَِعُدُُكْ َانَُُّكْ ِاَذا ِمَتُّ

کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم 

 گے۔ پھر زندہ کیے جاؤ

 
 ۽11َهْْيَاَت َهْْيَاَت ِلَما تُْوعَُدْوَن  

 ۔(۱)نہیں نہیں دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو 

 ھیھات، جس کے معنی دور کے ہیں، دو مرتبہ تاکید کے لیے ہے۔

 
ُن ِبَمْبُعْوِثْْيَ  َيا َوَما ََنْ نَْيا نَُمْوُت َوََنْ  ۽11  ِاْن ِِهَ ِاَلَّ َحيَاتُنَا الُّ

تو صرف دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم اٹھائے جائیں ( زندگی)

 گے۔



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 770 

 
ُن ََلٗ ِبُمْؤِمِنْْيَ  َما ََنْ ِ َكِذًِب وَّ ى عََٰل اّلٰله  11ِاْن ُهَو ِاَلَّ َرُجُلَۨ افََْته

ہم تو اس پر ایمان ( ۱)باندھ لیا ہے، ( بہتان)یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے ہللا پر جھوٹ 

 النے والے نہیں ہیں۔

 یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ، یہ ایک نرا جھوٹہے جو یہ شخص ہللا پر باندھ رہا ہے۔ ۱۔۲۲

 
بُْوِن  ِِنْ ِبَما َكذَّ  11قَاَل َرٰبِ انُّْصْ

 (۱)ان کے جھٹالنے پر میری مدد کر ! نبی نے دعا کی کہ پروردگار

علیہ السالم کی طرح، اس پیغمبر نے بھی بارگاہ اٰلہی میں، مدد کے  باآلخر، حضرت نوح ۱۔ ۲٢

 لئے، دست دعا دراز کر دیا۔

 
َُّيْصِبُحنَّ نهِدِمْْيَ    ۚ 11قَاَل َُعَّا قَِلْيٍل ل

 (۱)جواب مال کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے 

کی تاکید کے لیے آیا ہے جیسے  عما میں ما زائد ہے جو مجرور کے درمیان، قلت زمان۱۔٤۰

میں ما زائد ہے یعنی بہت جلد عذاب آنا ہے جس پر یہ پچھتائیں گے۔ لیکن ( فبما رحمتہ من ہللا)

اس وقت یہ پچھتاوا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یعنی بہت جلد عذاب آنے واال ہے، جس پر یہ 

 گا۔ پچھتائیں گے۔ لیکن اس وقت یہ پچھتانا ان کے کچھ کام نہ آئے

 
ِلِمْْيَ   ُْم غُثَاًۗء  ۚ فَُبْعًدا ِلٰلَْقْوِم الٰظه ْيَحُة ِِبلَْحٰقِ فََجَعلِْنه  10فََاَخَذَْتُُم الصَّ

نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈاال ( ۱)باآلخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ 

 پس ظالموں کے لئے دوری ہو۔( ۴)

ائیل علیہ السالم کی چیخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ یہ چیخ کہتے ہیں کہ حضرت جبر ۱۔٤۱

ویسے ہی سخت چیخ تھی، جس کے ساتھ باد صر صر بھی تھی۔ دونوں نے مل کر ان کو چشم 

 زدن میں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ 

ُغْثآَء اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سیالبی پانی کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں  ۴۔٤۱

ے اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پانی کا زور ختم درختوں کے پتے، خشک تنے، تنک

 ہو جاتا ہے، تو خشک ہو کر بیکار پڑے ہوتے ہیں، یہی حال ان منکرین اور متکبرین کا ہوا۔

 
َخرِْيَن    ۭ 11ُُثَّ َانَْشْاََن ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ قُُرْوًَن اه

 (۱)ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کیں 

سے مراد حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السالم کی قومیں اس  ۱۔٤۴

ہیں، کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اسی ترتیب سے ان کے واقعات بیان کئے گئے 

ہیں۔ بعض کے نزدیک بنو اسرائیل مراد ہیں۔ قرون، قرن کی جمع ہے اور یہاں بمعنی امت 

 استعمال ہوا ہے۔

 
ِبُق ِمنْ  َتْاِخُرْوَن  َما تَس ْ ٍة َاَجلَهَا َوَما يَس ْ  ۭ 11ُامَّ

 (۱)نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی 

یعنی سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح، جب ان کی ہالکت کا وقت آیا تو تباہ اور  ۱۔٤۲

َء اََجلُھُْم فاََل یَْستَاِْخُرْوَن ۘ  َجا اَِذاۘ  )برباد ہوگئیں، ایک لمحہ آگے پیچھے نہ ہوئیں۔ جیسے فرمایا 

اَل یَْستَْقِدُمْونَ   (28:۔یونس30( َساَعةً وَّ
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جَ  بُْوُه فََاتَْبْعنَا بَْعَضهُْم بَْعًضا وَّ ُسْولُهَا َكذَّ ًة رَّ ا  ۭ ُُكََّما َجاَۗء ُامَّ ُْم َاَحاِديَْث ۚ فَُبْعًدا ِلـٰـقَ ُُثَّ َاْرَسلْنَا ُرُسلَنَا تََْتَ  11ْوٍم َلَّ يُْؤِمنُْوَن  َعلِْنه

جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے ( ۱)پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے 

بنا دیا۔ ان ( ۲)اور انہیں افسانہ ( ۴)جھٹالیا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا 

 لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔

 ے بعد دیگرے، متواتر لگا تار۔ نَْتَرا کے معنی ہیں۔ یک ۱۔٤٤

ہالکت اور بربادی میں۔ یعنی جس طرح یکے بعد دیگرے رسول آئے، اسی طرح رسالت  ۴۔٤٤

 کے جھٹالنے پر یہ قومیں یکے بعد دیگرے، عذاب سے دو چار ہو کر ہست و نیست ہوتی رہیں۔ 

اسی طرح اََحاِحْیُث ( اتتعجب انگیز چیز یا ب)جس طرح اََعاِجْیُب، اُْعُجوبَۃً کی جمع ہے  ۲۔٤٤

 اُْحُدْوثَۃًکی جمع ہے بمعنی مشہور معروف مخلو قات کے واقعات اور قصص۔

 
ِبْْيٍ   ٍن مُّ يهِتنَا َو ُسلْطه ُرْوَن ڏ ِِبه    11ُُثَّ َاْرَسلْنَا ُمْوٰسه َوَاَخاُه هه

آیتوں اور  کو اپنی( علیہ السالم)کو اور اس کے بھائی ہارون ( علیہ السالم)پھر ہم نے موسٰی 

 کے ساتھ بھیجا۔( ۱)کھلی دلیل 

آیات سے مراد وہ نو آیات ہیں، جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، جن کی وضاحت گزر  ۱۔٤٢

چکی ہے اور ُسْلطَاٍن ُمبِْیٍن سے مراد واضح اور پختہ دلیل ہے، جس کا کوئی جواب فرعون اور 

 اس کے درباریوں سے نہ بن پڑا۔

 
ْوا َوََكنُْوا قَْوًما عَاِلْْيَ  ِاٰله ِفْرَعْوَن َومَ  َتْكََبُ ٖه فَاس ْ
ِٕ
ى  ۚ 11ََل۟

فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ 

 ۔(۱)

استکبار اور اپنے کو بڑا سمجھنا، اس کی بنیادی وجہ بھی وہی عقیدہ آخرت سے انکار  ۱۔٤٦

 ، جس کا ذکر پچھلی قوموں کے واقعات میں گزرا۔اور اسباب دنیا کی فروانی ہی تھی

 
ِبُدْوَن  ْيِن ِمثِْلنَا َوقَْوُمهَُما لَنَا عه  ۚ 11فََقالُْوٓا َانُْؤِمُن ِلبََّشَ

( بھی)کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان الئیں؟ حاالنکہ خود ان کی قوم 

 ہے۔( ۱)ہمارے ماتحت 

انہوں نے حضرت موسٰی و ہارون علیہما السالم کی بشریت ہی یہاں بھی انکار کے لیے دلیل 

پیش کی اور اسی بشریت کی تاکید کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اسی قوم کے افراد ہیں 

 جو ہماری غالم ہے۔

 
بُْوَُهَا فَََكنُْوا ِمَن الُْمهْلَِكْْيَ     11فََكذَّ

 شدہ لوگوں میں مل گئے۔پس انہوں نے دونوں کو جھٹالیا آخر وہ بھی ہالک 

 
َّهُْم َُّيَْتُدْوَن   َب لََعل تَيْنَا ُمْوَٰس اْلِكته  11َولََقْد اه

 ۔(۱)دی کہ لوگ راہ راست پر آجائیں ( بھی)کو کتاب ( علیہ السالم)ہم نے موسٰی 

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسٰی علیہ السالم کو تورات، فرعون اور اس کی  ۱۔٤٢

کرنے کے بعد دی گئی۔ اور نزول تورات کے بعد ہللا نے کسی قوم کو عذاب عام  قوم کو غرق

 سے ہالک نہیں کیا۔ بلکہ مومنوں کو حکم دیا جاتا رہا کہ وہ کافروں سے جہاد کریں۔
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َمِعْْيٍ   َُمآ ِاٰله َربَْوٍة َذاِت قََراٍر وَّ َوْيِنه اه يًَة وَّ ٗهٓ اه َ َوُامَّ ََ    11َوَجَعلْنَا اْبَن َمْر

اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی ( ۱)ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا 

 والی جگہ میں پناہ دی۔( ۴)اور جاری پانی 

کیونکہ حضرت عیسٰی علیہ السالم کی والدت بغیر باپ کے ہوئی، جو رب کی قدرت کی  ۱۔٢۰

ماں باپ کے اور ہوا کو بغیر مادہ کے ایک نشانی ہے، جس طرح آدم علیہ السالم کو بغیر 

حضرت آدم علیہ السالم سے اور دیگر تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کرنا اس کی 

 نشانیوں میں سے ہے۔ 

سے وہ چشمہ مراد ہے جو ( چشمہ جاری)سے بیت المقدس اور َمِعْیٍن ( بلند جگہ)َرْبَوٍة  ۴۔٢۰

لسالم کے وقت ہللا نے بطور معجزہ، حضرت مریم ایک قول کے مطابق والدت عیسٰی علیہ ا

 کے پیروں کے نیچے سے جاری فرمایا تھا۔ جیسا سورہ مریم میں گزرا۔

 
ْ ِبَما تَْعَملُْوَن عَِلْْيٌ    لُْوا َصاِلًحا  ۭ ِاّٰنِ بهِت َواُْعَ يِٰ ُسُل ُُكُْوا ِمَن الطَّ َا الرُّ َُّيُّ ٓ  ۭ 10َّيه

تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں ( ۱)عمل کرو  حالل چیزیں کھاؤ اور نیک! اے پیغمبر

 بخوبی واقف ہوں۔

ِطیِّٰبت سے مراد پاکیزہ اور لذت بخش چیزیں ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ حالل چیزیں  ۱۔٢۱

 کیا ہے۔ 

دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں کیونکہ ہر پاکیزہ چیز ہللا نے حالل کر دی ہے اور ہر حالل چیز 

ے۔ خبائث کو ہللا نے اس لئے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ پاکیزہ اور لذت بخش ہ

سے پاکیزہ نہیں ہیں۔ حالل روزی کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا 

آپس میں گہرا تعلق ہے اور یہ ایک دوسر کے معاون ہیں۔ اسی لئے ہللا نے تمام پیغمبروں کو ان 

یا۔ چنانچہ تمام پیغمبر محنت کر کے حالل روزی کمانے اور کھانے کا دونوں باتوں کا حکم د

کہ وہ اپنے ہاتھ 'اہتمام کرتے رہے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السالم کے بارے میں آتا ہے 

ہر نبی نے بکریاں چرائی ' اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ' کی کمائی سے کھاتے تھے 

 (صحیح بخاری)کریاں چند سکوں کے عوض چراتا رہا ہیں، میں بھی اہل مکہ کی ب

 
َّــُقْوِن   َاََن َربُُُّكْ فَات اِحَدًة وَّ ًة وَّ ُتُُكْ ُامَّ ِذٖهٓ ُامَّ  11َوِانَّ هه

اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے ( ۱)یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے 

 رہو۔

یک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء نے ایک ہللا کی اُ مَّۃ سے مراد دین ہے، اور ا ۱۔٢۴

عبادت ہی کی دعوت پیش کی ہے۔ لیکن لوگ دین توحید چھوڑ کر الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے 

 اور ہر گروہ اپنے عقیدہ و عمل پر خوش ہے، چاہے وہ حق سے کتنا بھی دور ہو۔

 
ُعْوٓا َاْمَرُِهْ بَيَِْنُْم ُزبًُرا  ۭ ُكُّ  ْم فَرُِحْوَن   فَتََقطَّ ُّْيِ  11ِحْزبٍۢ ِبَما َلَ

کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لئے، ہر گروہ جو کچھ ( دین)اپنے امر ( ہی)پھر انہوں نے خود 

 اس کے پاس ہے اس پر اترا رہا ہے۔

 
ْم َحِٰته ِحْْيٍ  َرَِتِ  11فََذْرُِهْ ِِفْ ََغْ

 (۴)یں۔ انہیں انکی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے د( بھی)پس آپ 
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گمراہی کی تاریکیاں بھی اتنی گمبھیر ہوتی ہیں کہ اس میں گھرے ہوئے انسان کی نظروں  ۱۔٢٤

سے حق اوجھل ہی رہتا ہے ُعمرة، حیرت، غفلت اور ضاللت ہے۔ آیت میں بطور دھمکی ان کو 

 چھوڑنے کا 

 حکم ہے، مقصود وعظ و نصیحت سے روکنا نہیں ہے۔

 
ََّما نُمِ  ُبْوَن َان بَِنْْيَ  َاَُيْس َ اٍل وَّ ُِهْ ِبٖه ِمْن مَّ    11دُّ

 سمجھ بیٹھے ہیں؟ کہ ہم جو بھی ان کے مال و اوالد بڑھا رہے ہیں۔( یوں)کیا یہ 

 
ِت ۭ بَْل َلَّ يَْشُعُرْوَن   ــْْيه َٰ ٌُ لَهُْم ِِف الْ  11نَُساِر

 ہیں۔بلکہ یہ سمجھتے ہی ن( نہیں نہیں)وہ ان کے لئے بھالئیوں میں جلدی کر رہے ہیں 

 
ْشِفُقْوَن  ْم مُّ ِ ْن َخْشـَيِة َرّٰبِ ْيَن ُِهْ ِمٰ ِ   11ِانَّ اَّلَّ

 یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔

 
ْم يُْؤِمنُْوَن   ِ يهِت َرّٰبِ ْيَن ُِهْ ِِبه ِ    11َواَّلَّ

 یقیناً جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

 
ْم ََل  ِ ْيَن ُِهْ ِبَرّٰبِ ِ    11 يُّْشُِكْوَن  َواَّلَّ

 اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے

 
ِجُعْوَن   ْم ره ِ ُْم ِاٰله َرّٰبِ قُلُْوُّبُْم َوِجََلٌ َاِنَّ تَْوا وَّ ْيَن يُْؤتُْوَن َمآ اه ِ    11َواَّلَّ

اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپکپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف 

 ۔(۱)وٹنے والے ہیں ل

یعنی ہللا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ہللا سے ڈرتے ہیں کہ کسی کوتاہی کی وجہ  ۱۔٦۰

' سے ہمارا عمل یا صدقہ نامقبول قرار نہ پائے۔ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا 

صلی ہللا ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے، بدکاری کرتے اور چوریاں کرتے ہیں؟ نبی 

علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور صدقہ و 

ترمذی تفسیر سورہ )' خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہریں 

 ۔(۱٦۰۔۱٢٢۔٦المومنون۔ مسند احمد 

 
ِت َوُِهْ  ــْْيه َٰ ُِعْوَن ِِف الْ ِه ُ َك ي

ِٕ
ى
ۗ ِبُقْوَن   ُاوله  10لَهَا س ه

یہی ہیں جو جلدی جلدی بھالئیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے 

 والے ہیں۔

 
َّْنِطُق ِِبلَْحٰقِ َوُِهْ ََل يُْظلَُمْوَن   ٌب ي يْنَا ِكته ُف نَْفًسا ِاَلَّ ُوْسَعهَا َوَلَ  11َوََل نَُُكِٰ

اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے ( ۱)دہ تکلیف نہیں دیتے ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیا

 جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔

 ایسی ہی آیت سورہ بقرہ کے آخر میں گزر چکی ہے۔ ۱۔٦۴

 
ِِلَ ُِهْ لَهَ  ْن ُدْوِن ذه اٌل ِمٰ َذا َولَهُْم َاُْعَ ْن ھه َرٍة ِمٰ لُْوَن بَْل قُلُْوُّبُْم ِِفْ ََغْ ِ  11ا ُعه
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بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لئے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال 

 جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔( ۱)ہیں 

خشیت )یعنی شرک کے عالوہ دیگر برائیاں یا اعمال مراد ہیں، جو مومنوں کے اعمال  ۱۔٦۲

 فہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔کے برعکس ہیں۔ تاہم م( اٰلہی، ایمان با توحید وغیرہ

 
ــــ ــُرْوَن   ْم ِِبلَْعَذاِب ِاَذا ُِهْ ََيْ ِفْْيِ ٓ ِاَذآ َاَخْذََن ُمَْتَ  ۭ 11َحّٰته

 تو بلبالنے لگے۔( ۱)یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا 

یکن آسودہ حال لوگوں کا نام عذاب تو آسودہ اور غیر آسودہ حال دونوں کو ہی ہوتا ہے۔ ل ۱۔٦٤

خصوصی طور پر شاید اس لئے لیا گیا کہ قوم کی قیادت بالعموم انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، 

وہ جس طرف چاہیں قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ اگر وہ ہللا کی نافرمانی کا راستۃ اختیار کریں 

نہیں ہوتی۔ یا مراد  اور اس پر ڈٹے رہیں تو انہی کی دیکھا دیکھی قوم بھی ٹس سے مس

چوہدری اور سردار قسم کے لوگ ہیں۔ اور عذاب سے مراد اگر دنیاوی ہے، تو جنگ بدر میں 

کفار مکہ مارے گئے بلکہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں بھوک اور قحط 

سے بعید  سالی کا عذاب مسلط ہوا، وہ مراد ہے یا پھر مراد آخرت کا عذاب ہے۔ مگر یہ سیاق

 ہے۔

 
ْوَن  نَّا ََل تُْنَّصُ ـُروا الَْيْوَم  ِۣانَُُّكْ ٰمِ ـــــ   11ََل َّتْ

 ۔(۱)آج مت بلبالؤ یقیناً تم ہمارے مقابلہ پر مدد نہ کئے جاؤ گے 

یعنی دنیا میں عذاب اٰلہی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چیخ پکار انہیں ہللا کی گرفت  ۱۔

طرح عذاب آخرت سے بھی انہیں چھڑانے واال یا مدد کرنے واال، سے چھڑا نہیں سکتی۔ اسی 

 کوئی نہیں ہوگا۔

 
ٓ َاْعَقاِبُُكْ تَْنِكُصْوَن  يهِّتْ تُْتٰله عَلَْيُُكْ فَُكنَُْتْ عَٰله    11قَْد ََكنَْت اه

پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے ( ۱)میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں 

 (۴)بھاگتے تھے 

 یعنی قرآن مجید یا کالم اٰلہی، جن میں پیغمبر کے فرمودات بھی شامل ہیں۔  ۱۔٦٦

 یعنی آیا احکام اٰلہی سن کر تم منہ پھیر لیتے تھے اور ان سے بھا گتے تھے۔ ۴۔٦٦

 
ًرا ََتُْجُرْوَن   ِ َتْكَِبِْيَن ڰ ِبٖه َسه  11ُمس ْ

 ۔(۴)ھے افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے ت( ۱)اکڑتے اینٹھتے 

یعنی انہیں اپنی تولیت خانہ کعبہ اور اس کا خادم و نگران ہونے کا جو غرور تھا، اس کی  ۱۔٦۷

بنا پر آیات اٰلہی کا انکار کیا اور بعض نے اس کا مرجع قرآن کو بنایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ 

 ے روک دیتی۔ قرآن سن کر ان کے دل میں کھلبلی پیدا ہو جاتی جو انہیں قرآن پر ایمان النے س

َسَمر کے معنی ہیں رات کی گفتگو یہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہیں  ۴۔٦۷

جو قرآن کریم اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرتے تھے اور اس کی بنا پر وہ 

حق کی بات سننے اور قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ یعنی چھوڑ دیتے۔ اور بعض نے ہجر 

معنی فحش گوئی کے کئے ہیں۔ یعنی راتوں کی گفتگو میں تم قرآن کی شان میں بےہودہ اور  کے

 (فتح القدیر)فحش باتیں کرتے ہو، جن میں کوئی بھالئی نہیں 

 
ِلْْيَ    َِبَۗءُِهُ اَْلَوَّ ِت اه ا لَْم ََّيْ بَُّروا الَْقْوَل َاْم َجاَۗءُِهْ مَّ  ۡ 11َافَََلْ يَدَّ
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بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے ( ۱)ت میں غور و فکر ہی نہیں کیا کیا انہوں نے اس با

 ۔(۴)باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا 

بات سے مراد قرآن مجید ہے۔ یعنی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان النے کی  ۱۔٦۲

 توفیق نصیب ہو جاتی۔

ان کے آباؤ اجداد زمانہ جاہلیت  یعنی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ۴۔٦۲

 میں محروم رہے۔ جس پر انہیں ہللا کا شکر ادا کرنا اور دین اسالم کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔

 
 11َۡاْم لَْم يَْعرِفُْوا َرُسْولَهُْم فَهُْم ََلٗ ُمنِْكُرْوَن  

 ۔(۱)یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں 

یہ بطور توبیخ کے ہے، کیونکہ وہ پیغمبر کے نسب، خاندان اور اسی طرح اس کی  ۱۔٦٢

صداقت و امانت، راست بازی اور اخالق و کردار کی بلندی کو جانتے تھے اور اس کا اعتراف 

 کرتے تھے۔

 
ُِهْ ِللَْحٰقِ كه   11رُِهْوَن َاْم يَُقْولُْوَن ِبٖه ِجنٌَّة  ۭ بَْل َجاَۗءُِهْ ِِبلَْحٰقِ َواَْكََثُ

بلکہ وہ تو ان کے پاس حق الیا ہے۔ ہاں ان میں اکثر حق ( ۱)یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے 

 ۔(۴)سے چڑنے والے ہیں 

یہ بھی زجر و توبیخ کے طور پر ہی ہے یعنی اس پیغمبر نے ایسا قرآن پیش کیا جس کی  ۱۔۷۰

نوع انسانی کے لئے رحمت  نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ اسی طرح اس کی تعلیمات

اور امن و سکون کا باعث ہیں۔ کیا ایسا قرآن اور ایسی تعلیمات ایسا شخص بھی پیش کر سکتا 

 ہے جو دیوانہ اور مجنون ہو۔ 

ہے ( ناپسدیدگی)یعنی ان کے اعراض اور استکبار کی اصل وجہ حق سے ان کی کراہت  ۴۔۷۰

 ی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوگئی ہے۔جو عرصہ دراز سے باطل کو اختیار کئے رکھنے ک

 
ُْم ِبِذْكرِ  ُت َواَْلَْرُض  َوَمْن ِفْْيِنَّ  ۭ بَْل َاتَيِْنه وه مه ََّبـَع الَْحقُّ َاْهَواَۗءُِهْ لـَـَفَسَدِت السَّ ْعرُِضْوَن   َولَِو ات  ۭ 10ِِهْ فَهُْم َعْن ِذْكِرِِهْ مُّ

ن و آسمان اور ان کے درمیان کی ہرچیز اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمی

حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے لیکن وہ اپنی ( ۱)درہم برہم ہو جائے 

 نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔

حق سے مراد دین اور شریعت ہے۔ یعنی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو  ۱۔۷۱

کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ مثالً وہ چاہتے ہیں کہ ایک  ظاہر بات ہے کہ زمین و آسمان

معبود کے بجائے متعدد معبود ہوں، اگر فی الواقع ایسا ہو، تو کیا نظام کائنات ٹھیک رہ سکتے 

 ہیں۔

 
ِزِقْْيَ   ُهَو َخْْيُ الٰره َِٰك َخْْيٌ  ڰ وَّ ــَراُج َرب َٰ لُهُْم َخْرًجا فَ  11َاْم تَْســـ 

ن سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھئے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے کیا آپ ا

 اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔

 
َتِقْْيٍ  س ْ اٍط مُّ ََّك لََتْدُعْوُِهْ ِاٰله ِِصَ  11َوِان

 یقیناً آپ انہیں راہ راست کی طرف بال رہے ہیں۔

 
ِخَرةِ  ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبَْله ِ ِكُبْوَن  َوِانَّ اَّلَّ اِط لَنه َ  11َعِن الّٰصِ
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 ۔(۱)بیشک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں 

 یعنی صراط مستقیم سے انحراف کی وجہ آخرت پر عدم ایمان ہے۔ ۱۔۷٤

 
ْوا ِِفْ ُطْغَياِنِِ  َّـــلَجُّ ٍ ل ْن ُْضٰ ْم ِمٰ ُْم َوَكَشْفنَا َما ِّبِ ِنه  11ْم يَْعَمهُْوَن َولَْو َرِْحْ

اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم 

 (۱)کر اور بہکنے لگیں 

اسالم کے خالف ان کے دلوں میں جو بغض و عناد تھا اور کفر و شرک کی دلدل میں  ۱۔۷٢

 ہے۔جس طرح وہ پھنسے ہوئے تھے، اس میں ان کا بیان 

 
ْم َوَما يَتَـَْضَُّعْوَن   ِ َتََكنُْوا ِلَرّٰبِ ُْم ِِبلَْعَذاِب فََما اس ْ  11َولََقْد َاَخْذِنه

اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی 

 ۔(۱)عاجزی اختیار کی 

کفار مکہ کو ہوئی، جس میں ان عذاب سے مراد یہاں وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں  ۱۔۷٦

کے ستر آدمی مارے گئے تھے یا وہ قحط سالی کا عذاب ہے جو نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی بد 

اے ہللا، جس ' دعا کے نتیجے میں ان پر آیا تھا۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی 

ی میں انہیں مبتال طرح حضرت یوسف کے زمانے میں سات سال قحط رہا، اسی طرح قحط سال

چنانچہ کفار مکہ اس قحط سالی میں مبتال ہوگئے ' کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما 

جس پر حضرت سفیان نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں ہللا کا اور رشتہ داری کا 

ور ہوگئے ہیں۔ واسطہ دے کر کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجب

 (ابن کثیر)جس پر آیت نازل ہوئی 

 
ْم َِبًِب َذا عََذاٍب َشِديٍْد ِاَذا ُِهْ ِفْيِه ُمْبِلُسْوَن جه     11ِاَذا فَتَْحنَا عَلَْْيِ

یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہوگئے 

(۱) 

ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی، جہاں وہ تمام راحت اور خیر  اس سے دنیا کا عذاب بھی مراد ۱۔

 سے مایوس اور محروم ہوں گے اور تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔

 
ا تَْشُكُرْوَن  َدَة  ۭ قَِلْيًَل مَّ

ِٕ
بَْصاَر َواَْلَفــْـ ْمَع َواَْلَ ْيٓ َانَْشَا لَـُُكُ السَّ ِ  11َوُهَو اَّلَّ

کم شکر ( ہی)ے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کئے، مگر تم بہت وہ ہللا ہے جس نے تمہارے لئ

 (۱)کرتے ہو 

یعنی عقل و فہم اور سننے کی صالحتیں عطا کیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ حق کو  ۱۔۷۲

پہچانیں، سنیں اور اسے قبول کریں۔ یہی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ مگر یہ شکر کرنے والے یعنی 

 ں۔حق کو اپنانے والے کم ہی ہی

 
ْوَن  َّشُ ْي َذَراَُُكْ ِِف اَْلَْرِض َوِالَْيِه َُتْ ِ  11َوُهَو اَّلَّ

اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کرکے زمین میں پھیال دیا اور اسی کی طرف جمع کئے جاؤ 

 ۔(۱)گے 

اس میں ہللا کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کر کے مختلف  ۱۔

یا ہے۔ تمہارے رنگ بھی ایک دوسرے سے مختلف، زبانیں بھی مختلف اور اطراف میں پھیال د
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عادات و رسومات بھی مختلف۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو زندہ کر کے وہ اپنی بارگاہ 

 میں جمع فرمائے گا۔

 
َاِر ۭ َافَََل تَعْ  َّْيِل َوالِنَّ ْي يُـْحٖي َويُِمْيُت َو ََلُ اْخِتََلُف ال ِ  11ِقلُْوَن َوُهَو اَّلَّ

کا مختار بھی وہی ہے۔ ( ۱)اور وہی ہے جو جالتا ہے اور مارتا ہے اور رات دن کے ردو بدل 

 (۴)کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں 

 یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، پھر رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔  ۱۔۲۰

ہللا کی طرف سے ہے جو ہرچیز پر جس سے تم یہ سمجھ سکو کہ یہ سب کچھ اس ایک  ۴۔۲۰

 غالب ہے اور اس کے سامنے ہرچیز جھکی ہے۔

 
لُْوَن   10بَْل قَالُْوا ِمثَْل َما قَاَل اَْلَوَّ

 بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے

 
ِعَظاًما َء ِاَنَّ لََمْبُعْوثُ   11ْوَن  قَالُْوٓا َءِاَذا ِمْتنَا َوُكنَّا تَُراًِب وَّ

 کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہوجائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے۔

 
ِلْْيَ   ٓ َاَساِطْْيُ اَْلَوَّ َذآ ِاَلَّ َذا ِمْن قَْبُل ِاْن ھه َِبُۗؤََن ھه ُن َواه  11لََقْد ُوِعْدََن ََنْ

ہے کچھ نہیں یہ صرف اگلے ہم سے ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چال آیا 

 لوگوں کے افسانے ہیں۔

یہ سب لکھی ہوئی حکایتیں، کہانیاں۔ یعنی دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ کب سے ہوتا چال آ  ۱۔۲۲

رہا ہے، ہمارے آباؤ اجداد سے، لیکن ابھی تک روبہ عمل نہیں ہوا، جس کا صاف مطلب یہ ہے 

وں میں لکھ دی ہیں جو نقل در نقل ہوتی چلی آ کہ یہ کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں نے اپنی کتاب

 رہی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

 
 11قُْل ِلَٰمِن اَْلَْرُض َوَمْن ِفْْيَآ ِاْن ُكْنَُتْ تَْعلَُمْوَن  

 پوچھیے تو سہی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتالؤ اگر جانتے ہو۔

 
ِ  ۭ قُْل َافَََل  َيُقْولُْوَن ّلِلٰه  11 تََذكَُّرْوَن   س َ

 فوراً جواب دیں گے کہ ہللا کی، کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔

 
ْبعِ َوَربُّ الَْعْرِش الَْعِظْْيِ  ِت الس َّ وه مه  11قُْل َمْن رَّبُّ السَّ

 دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت با عظمت عرش کا رب کون ہے؟

 
َيُقْولُْوَن  ِ  ۭ قُْل َافَََل تَتَُّقْوَن  س َ  11ّلِلٰه

 ۔(۱)وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہللا ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے 

یعنی جب تمہیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیا کا خالق بھی ایک ہللا  ۱۔۲۷

یہ تسلیم کرنے میں تامل کیوں  ہے آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر تمہیں

ہے کہ عبادت کے الئق بھی صرف وہی ایک ہللا ہے، پھر تم اس کی واحدانیت کو تسلیم کر کے 

 اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے۔
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ْْيُ َوََل َُيَاُر عَلَْيِه ِاْن ُكْنَُتْ تَ  ُهَو َُيِ ٍء وَّ  11ْعلَُمْوَن قُْل َمْنْۢ ِبَيِدٖه َملَُكْوُت ُكِٰ ََشْ

اور جس کے ( ۱)پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے 

 اگر تم جانتے ہو تو بتالؤ؟( ۴)مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا 

یعنی جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے اپنی پناہ میں لے لے، کیا اسے کوئی نقصان پہنچا  ۱۔۲۲

 سکتا ہے۔ 

یعنی جس کو وہ نقصان پہنچانا چاہے، کیا کائنات میں ہللا کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے  ۴۔۲۲

 کہ وہ اسے نقصان سے بچا لے اور ہللا کے مقابلے میں اپنی پناہ میں لے لے؟

 
ِ  ۭ قُْل فََاّٰنه تُْسَحُرْوَن   َيُقْولُْوَن ّلِلٰه  11س َ

 (۱)م کدھر جادو کر دیئے جاتے ہو یہی جواب دیں گے کہ ہللا ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر ت

یعنی پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں  ۱۔٢۲

کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو؟ قرآن کریم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ 

نکر نہیں تھے مشرکین مکہ ہللا تعاٰلی کی ربوبیت، اسکی خالقیت و مالکیت اور رزاقیت کے م

بلکہ وہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے۔ انہیں صرف توحید الوہیت سے انکار تھا۔ یعنی عبادت 

صرف ایک ہللا کی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے اس لئے 

نہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق یا تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے بلکہ صرف اس 

بنا پر کہ یہ ہللا کے نیک بندے تھے ان کو ہللا نے اختیار دے رکھے ہیں اور ہم ان  مغالطے کی

 کے ذریعے سے ہللا کا قرب حاصل کرتے ہیں۔

 
ِذبُْوَن    ُْم لَكه ُْم ِِبلَْحٰقِ َوِاِنَّ  11بَْل َاتَيِْنه

 حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بیشک جھوٹے ہیں۔

 
ََذ ا ٍۢ ِبَما َخلََق َولََعََل بَْعُضهُْم عَٰله بَعْ َما اَّتَّ َهَب ُكُّ ِاَله َ ٍ ِاًذا َّلَّ َما ََكَن َمَعٗه ِمْن ِاَله َلٍ وَّ ُ ِمْن وَّ ِ َُعَّا يَِصُفْوَن  ّلٰله َن اّلٰله ْبحه   10ٍض ۭ س ُ

پنی نہ تو ہللا نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود ا

مخلوق کو لئے لئے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا جو اوصاف یہ بتالتے ہیں ان سے 

 ہے۔( اور بےنیاز)ہللا پاک 

 
ٰله َُعَّا يُّْشُِكْوَن  هَاَدِة فَتَعه َِلِ الَْغْيِب َوالشَّ    11عه

 وہ غائب حاضر کا جاننے واال ہے اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے باال تر ہے۔

 
ْ َما يُْوعَُدْوَن  قُلْ  ا تُرِيـَـٰنِ ٰبِ ِامَّ    11رَّ

اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ! آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار

 ہے۔

 
ِلِمْْيَ   َعلِْنْ ِِف الَْقْوِم الٰظه  11َرٰبِ فَََل َّتْ

 (۱)تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا ! تو اے رب

َو اَِذا اََرَدَت بِقَْوِم )انچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم دعا فرماتے تھے چن ۱۔٢٤

 فِْتنَۃ،ُ
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اے ہللا جب ' ۔ (۴٤۲، ص ٢ترندی تفسیر سورة ص و مسند احمد، جلد ( )فََوفَّنِْی اِلَْیَک َغْیَر َمْفتُْونِ 

سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس 

 اٹھا لے۔

 
ِدُرْوَن  ٓ َاْن نُّرِيََك َما نَِعُدُِهْ لَقه  11َوِاَنَّ عَٰله

 ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔

 
ُن َاْعََلُ ِبَما يَِصُفْوَن  ِٰئََة   ۭ ََنْ ي َِّّتْ ِِهَ َاْحَسُن السَّ  11ِاْدفَْع ِِبل

جو کچھ بیان کرتے ہیں ہم ( ۱)برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھالئی واال ہو، 

 بخوبی واقف ہیں۔

برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، اس کا ' جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا  ۱۔٢٦

 (۲٢۔۴٤) نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی، تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ ٰحم السجدہ

 
ِطْْيِ   يه ِت الش َّ ٰبِ َاُعْوُذ ِبَك ِمْن ََهَزه    11َوقُْل رَّ

میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں ! اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار

 ۔(۱)

ِمْیعِ )چنانچہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم شیطان سے اس طرح پناہ مانگتے  ۱۔٢۷ ِ السَّ َو اَُعوُذ بِاہلٰلٰ

ِجْیِم ِمْن َحْمِزِہ َو نَفُِخِہ َونَْفثِہِ الْ   (ابو داؤد( )َعلِیِم ِمَن الَشْیٰطِن الرَّ

 
ْوِن  ُْضُ ْ  11َوَاُعْوُذ ِبَك َرٰبِ َاْن ُيَّ

 (۱)میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجائیں ! اور اے میرے رب

م کام کی ابتدا ہللا کے نام سے اس لئے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ہر اہ ۱۔٢۲

کرو یعنی بسم ہللا پڑھ کر، کیونکہ ہللا کی یاد، شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی لئے آپ 

 یہ دعا بھی مانگتے تھے۔ 

( الشَّْیطَاُن ِعْنَدالُمْوتِ اللَّھُمَّ اِنِّْی اَُعوُذبَِک ِمَن اْلَحَرِم َو اَُعوُذبَِک ِمَن اْلَغَرِق، و اَُعوُذبَِک اَْن یَّتََخبَّطَنِْی )

 (ابو داؤد)

 
ٓ ِاَذا َجاَۗء َاَحَدُِهُ الَْمْوُت قَاَل َرٰبِ اْرِجُعْوِن      11َحّٰته

! یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار

 مجھے واپس لوٹا دے۔

 
ٓ َاُْعَُل َصاِلًحا ِفْيَما تََرْكُت لَُكَّ  ْ ْم بَْرَزٌخ ِاٰله يَْوِم يُْبَعثُْوَن لََعٰٰلِ ِ

ِٕ
َرإِۗى لُهَا  ۭ َوِمْن وَّ

ِٕ
َمٌة ُهَو قَاۗى َا َُكِ  ٠١١  ۭ ِاِنَّ

یہ تو ( ۴)ہرگز ایسا نہیں ہوگا ( ۱)کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جاکر نیک اعمال کرلوں 

، ان کے دوبارہ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے( ۲)صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے 

 ۔(٤)جی اٹھنے کے دن تک 

یہ آرزو، ہر کافر موت کے وقت، دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت، بارگاہ اٰلہی میں قیامت  ۱۔۱۰۰

کے وقت اور جہنم میں دھکیل دیئے جانے کے وقت کرتا ہے اور کرے گا، لیکن اس کا کوئی 

 بیان کیا گیا ہے۔ فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اس مضمون کو متعدد، جگہ 

، ڈانٹ ڈپٹ کے لئے ہے یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج  ۴۔۱۰۰ َکالَّ

 دیا جائے۔ 
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کے وقت ( جان کنی)اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ایسی بات ہے کہ جو ہر کافر نزع  ۲۔۱۰۰

ں، اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا کہتا ہے۔ دوسرے معنی ہیں کہ یہ صرف بات ہی بات ہے عمل نہی

میں بھیج دیا جائے تو ان کا یہ قول، قول ہی رہے گا عمل اصالح کی توفیق انہیں پھر نصیب 

نہیں ہوگی، کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ 

ے لمحات کو غنیمت عمل صالح کے لئے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا۔ اس لئے زندگی ک

جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر لئے جائیں تاکہ کل قیامت کو یہ آرزو کرنے کی 

 ( ابن کثیر)ضرورت پیش نہ آئے 

دو چیزوں کے درمیان حجاب اور آڑ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت  ٤۔۱۰۰

تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرنے کے کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے، اسے یہاں برزخ سے 

بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت 

ہوگا جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ درمیان کی زندگی ہے۔ انسان کا وجود 

کر مٹی بن چکا ہوگا، یا راکھ بنا جہاں بھی اور جس شکل میں بھی ہوگا، بظاہر وہ مٹی میں مل 

 کر ہواؤں میں اڑا دیا یا دریاؤں میں بہا دیا ہوگا یا کسی جانور کی خوراک بن 

 گیا ہوگا، مگر ہللا تعاٰلی سب کو ایک نیا وجود عطا فرما کر میدان محشر میں جمع فرمائے گا۔

 
ْوِر فَََلٓ َانَْساَب بَيَِْنُْم يَْومَ  ََل يَتََساَۗءلُْوَن  فَِاَذا نُِفَخ ِِف الصُّ ٍذ وَّ
ِٕ
 ٠١٠ى

پس جب صور پھونک دیا جائیگا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ 

 (۱)گچھ 

محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتداء ایسا ہوگا، بعد میں وہ ایک دوسرے کو پہچانیں  ۱۔۱۰۱

 گے بھی اور ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی کریں گے۔

 
َك ُِهُ الُْمْفِلُحْوَن  فَ 

ِٕ
ى
ۗ  ٠١١َمْن ثَُقلَْت َمَواِزيُْنٗه فَُاوله

 جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہوگیا وہ تو نجات والے ہوگئے۔

 
ْوَن   ِِلُ َ خه َّنَّ ا َانُْفَسهُْم ِِفْ ََجَ ْوٓ ُ ِِ ْيَن َخ ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ  ۚ ٠١١َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُْنٗه فَُاوله

ہ ہلکا ہوگیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا جو ہمیشہ جہنم اور جن کے ترازو کا پل

 واصل ہوئے۔

 
ُحْوَن  ِ  ٠١١تَلَْفُح ُوُجْوَههُُم النَّاُر َوُِهْ ِفْْيَا ُكه

 ۔(۴)اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہونگے ( ۱)ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی 

سانی وجود کا سب سے اہم اور اشرف حصہ ہے، چہرے کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ یہ ان ۱۔۱۰٤

 ورنہ جہنم تو پورے جسم کو ہی محیط ہوگی۔ 

َکلًَح کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہو جائیں۔ ہونٹ گویا دانتوں کا لباس  ۴۔۱۰٤

ہیں، جب یہ جہنم کی آگ سے سمٹ اور سکڑ جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں گے، جس سے 

 رت بدشکل اور ڈراؤنی ہو جائے گی۔انسان کی صو

 
بُْوَن   يهـِّتْ تُْتٰله عَلَْيُُكْ فَُكنَُْتْ ِّبَا تَُكٰذِ  ٠١١َالَْم تَُكْن اه

 کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تالوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹالتے تھے۔

 
َّنَا غَلََبْت عَلَْينَا ِشْقَوتُنَا َوُكنَّا قَ  ِْْٰيَ   قَالُْوا َرب  ٠١١ْوًما َضاۗل
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 ہم تھے ہی گمراہ۔( واقعی)ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی ! کہیں گے کہ اے پروردگار 

 
ِلُمْوَن   َّنَآ َاْخرِْجنَا ِمِْنَا فَِاْن عُْدََن فَِاَنَّ ظه  ٠١١َرب

 ں۔ہمیں یہاں سے نجات دے اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہی! اے پروردگار

 
ُمْوِن   ٠١١قَاَل اْخَسـُٔـْوا ِفْْيَا َوََل تَُُكِٰ

 ہللا تعاٰلی فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کالم نہ کرو۔

 
ِْحِ  نَا َوَانَْت َخْْيُ الٰره َمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَْحْ َّنَآ اه ْن ِعَباِدْي يَُقْولُْوَن َرب َّٗه ََكَن فَرِيٌْق ٰمِ  ښ٠١١  ْْيَ ِان

ہم ایمان ال ! میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار

 چکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔

 
ِرَّيًّ  ْذتُُمْوُِهْ ِِسْ َ ِْنُْم تَْضَحُكْونَ جهفَاَّتَّ  ٠٠١  َانَْسْوُُكْ ِذْكرِْي َوُكْنَُتْ ِمٰ

بھال ( بھی)تم کو میری یاد ( اس مشغلے نے)تم انہیں مذاق ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ ( لیکن)

 دی اور تم ان سے مذاق کرتے رہے۔

 
ُزْوَن   

ِٕ
ُْم ُِهُ الَْفاۗى ا   َاِنَّ ْوٓ ْ َجَزْيَُتُُم الَْيْوَم ِبَما َصََبُ  ٠٠٠ِاّٰنِ

ا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دی

 (۱)ہیں۔ 

دنیا میں اہل ایمان کے لئے ایک صبر آزما مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دین و ایمان پر  ۱۔۱۱۱

عمل کرتے ہیں تو دین سے ناآشنا اور ایمان سے بےخبر لوگ انہیں ہنسی مذاق و مالمت کا 

ان والے ہیں کہ وہ ان مالمتوں سے ڈر کر بہت سے نشانہ بنا لیتے ہیں۔ کتنے ہی کمزور ایم

احکام ہللا پر عمل کرنے سے کرتے ہیں، جیسے ڈاڑھی ہے، پردے کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کی 

ہندوانہ رسومات سے اجتناب ہے وغیرہ وغیرہ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی مالمت 

ھی موقع پر انحراف نہیں کرتے، کی پروا نہیں کرتے اور ہللا و رسول کی اطاعت سے کسی ب

ہللا تعاٰلی قیامت والے دن انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا اور انہیں کامیابی سے 

 اَْجَعْلنَا ِمْنھُْم۔! سرفراز کرے گا۔ جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے۔ اللَّھُمَّ 

 
ِنْْيَ   َل َُكْ لَِبثَُْتْ ِِف اَْلَْرِض عََدَد س ِ  ٠٠١قه

 ی دریافت فرمائے گا کہ زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟ہللا تعالٰ 

 
يَْن  ِل الَْعاٰۗدِ  ٠٠١قَالُْوا لَِبثْنَا يَْوًما َاْو بَْعَض يَْوٍم فَْسَٔـــ 

 (۱)وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے 

و انسانوں کے اعمال اور عمریں لکھنے پر مامور ہیں یا اس سے مراد فرشتے ہیں، ج ۱۔ ۱۱۲

وہ انسان مراد ہیں جو حساب کتاب میں مہارت رکھتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیاں، ان کے ذہنوں 

سے دنیا کی عیش و عشرت کو محو کر دیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی جیسے 

ایک دن یا اس سے بھی کم وقت دنیا میں رہے۔  دن یا آدھا دن۔ اس لئے وہ کہیں گے کہ ہم تو

 بیشک تو فرشتوں سے یا حساب جاننے والوں سے پوچھ لے۔

 
َّْو َانَُُّكْ ُكْنَُتْ تَْعلَُمْوَن   َِّبثَُْتْ ِاَلَّ قَِلْيًَل ل َل ِاْن ل  ٠٠١قه
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جان لیتے؟ تم اسے پہلے ہی ! ہللا تعاٰلی فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو اے کاش

(۱) 

اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں یقینا دنیا کی زندگی بہت  ۱۔۱۱٤

ہی قلیل ہے۔ لیکن اس نکتے کو دنیا میں تم نے نہیں جانا کاش تم دنیا میں اس کی حقیقت سے دنیا 

 مران ہوتے۔کی بےثباتی سے آگاہ ہو جاتے، تو آج تم بھی اہل ایمان کی طرح کامیاب و کا

 
َانَُُّكْ ِالَْينَا ََل تُْرَجُعْوَن   ََّما َخلَْقنهُُكْ َعَبثًا وَّ  ٠٠١َافََحِسبَُْتْ َان

کیا تم یہ گمان کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف 

 لوٹائے ہی نہ جاؤ گے۔

 
 ٓ ُ الَْمِِلُ الَْحقُّ ۚ ََل َٰل اّلٰله ِ   فَتَعه َْ َ ِاَلَّ ُهَو ۚ َربُّ الَْعْرِش اْلَكِر  ٠٠١ِاَله

اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ ( ۱)ہللا تعاٰلی سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندی واال ہے 

 (۴)عرش کا مالک ہے 

یعنی وہ اس سے بہت بلند کہ وہ تمہیں بغیر کسی مقصد کے یوں ہی ایک کھیل کے طور  ۱۔۱۱٦

ا کیا اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا۔ اسی لئے آگے فرمایا وہی معبود ہے، اس کے پر بےکار پید

 سوا کوئی معبود نہیں۔ 

 عرش کی صفت کریم بیان فرمائی کہ وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ۴۔۱۱٦

 
 َّ َخَر    ََل بُْرَهاَن ََلٗ ِبٖه    فَِان ِ ِالهــهًا اه ٌُ َمَع اّلٰله َّْد ِفُرْوَن  َوَمْن ي َّٗه ََل يُْفِلُح اْلكه ِٰٖه  ۭ ِان  ٠٠١َما ِحَسابُٗه ِعْنَد َرب

جو شخص ہللا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، 

 ۔(۱)پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بیشک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں 

الح اور کامیابی آخرت میں عذاب اٰلہی سے بچ جانا ہے، محض اس سے معلوم ہوا کہ ف ۱۔۱۱۷

دنیا کی دولت اور آسائشوں کی فروانی، کامیابی نہیں، یہ دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہے، 

لیکن ہللا تعاٰلی ان سے فالح کی نفی فرما رہا ہے، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اصل فالح 

ے آئے گی، نہ کہ دنیاوی مال و اسباب کی کثرت، آخرت سے فالح ہے جو اہل ایمان کے حص

 جو کہ بال تفریق مومن اور کافر، سب کو ہی حاصل ہوتی ہے۔

 
ْْيَ   ِْحِ ٰبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوَانَْت َخْْيُ الٰره    ٠٠١َوقُْل رَّ

تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے ! اور کہو کہ اے میرے رب

 ۔واال ہے

 

 

 سورة النور
(٦٤۔ تعداد آیات  ۴٤سورة النور ۔ سورہ نمبر )  

 

ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے
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 رکوع ہیں۔( ٢)آیات اور ( ٦٤)یہ سورت مدنی ہے اس میں  ۴٤ُسْوَرةُ النُّْوِر 
 

ََّعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن   ُسوْ  يهتٍۢ بَِيٰنهٍت ل َا َوَانَْزلْنَا ِفْْيَآ اه َا َوفََرْضِنه  Ǻَرةٌ َاْنَزلِْنه

اور مقرر کردی ہے اور جس میں ہم نے کھلی ( ۱)یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے 

 اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔( احکام)آیتیں 

ورتیں ہللا کی نازل کردہ ہیں، لیکن اس سورت کی بابت جو یہ کہا قرآن کریم کی ساری ہی س ۱۔۱

 تو اس سے اس سورت میں بیان اہم تفصیالت بیان کی گئی ہیں۔
 

َما َرْافٌَة ِِفْ  ُخْذُُكْ ِّبِ ََل ًَتْ ٍة  ۠ وَّ ِْنَُما ِماـََة َجِْلَ ْوا ُكَّ َواِحٍد ِمٰ اِِنْ فَاْجِِلُ اِنَيُة َوالزَّ ِ َالزَّ َن   ِدْيِن اّلٰله َفٌة ٰمِ
ِٕ
ِخِر ۚ َولْيَْشهَْد عََذاَّبَُما َطاۗى ِ َوالَْيْوِم اَْله ِاْن ُكْنَُتْ تُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله

 Ąالُْمْؤِمِنْْيَ  

ان پر ہللا کی شریعت کی حد جاری ( ۱)زنا کار عورت و مرد میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔ 

مہیں ہللا پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیئے، اگر ت

 ۔(۲)ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے ( ۴)

بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسالم میں عبوری طور پر بتائی گئی تھی، وہ سورة النساء  ۱۔۴

زا مقرر نہ میں گزر چکی ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ اس کے لئے جب تک مستقل س ۱٢آیت۔

کی جائے، ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، پھر جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی 

تو نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہللا تعاٰلی نے جو وعدہ فرمایا تھا، اس کے مطابق بدکار 

وہ ہے مرد و عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور 

مرد اور عورت کے لئے سو سو کوڑے اور شادی شدہ مرد اور ( غیر شادی شدہ)کنوارے 

پھر آپ نے شادی ( صحیح مسلم)عورت کو سو سو کوڑے اور سنگساری کے ذریعے مار دینا۔ 

 ہے۔ ( سنگساری)شدہ زانیوں کے لئے سزا صرف رجم 

کرو، ورنہ طبعی طور پر  اس کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گریز مت ۴۔۴

 ترس کا آنا، ایمان کے منافی نہیں، منجملہ خواص طبائع انسانی میں سے ہے۔ 

تاکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، زیادہ وسیع پیمانے پر حاصل ہو  ۲۔۴

سکے۔ بد قسمتی سے آج کل برسر عام سزا کو انسانی حقوق کے خالف باور کرایا جا رہا ہے۔ 

سراسر جہالت، احکام اٰلہی سے بغاوت اور بزم خویش ہللا سے بھی زیادہ انسانوں کا ہمدرد یہ 

 اور خیرخواہ بننا ہے۔ درانحالیکہ ہللا سے زیادہ رؤف رحیم کوئی نہیں۔
 

اِنَيُة ََل يَْنِكُحهَآ ِاَلَّ َزاٍن  الزَّ اِِنْ ََل يَْنِكُح ِاَلَّ َزاِنَيًة َاْو ُمّْشَِكًة  ۡ وَّ ِِلَ عََٰل الُْمْؤِمِنْْيَ    َالزَّ  Ǽَاْو ُمّْشٌِك  ۚ َوُحٰرَِم ذه

زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زنا کار عورت بھی بجز 

 (۱)زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا 

 درمیان اختالف ہے۔اس کے مفہوم میں مفسرین کے  ۱۔۲
 

ََل  ًة وَّ ِنْْيَ َجِْلَ ْوُِهْ ثَمه ْربََعِة ُشهََداَۗء فَاْجِِلُ تُْوا ِِبَ ْيَن يَْرُمْوَن الُْمْحَصنهِت ُُثَّ لَْم ََّيْ ِ ِسُقْوَن   َواَّلَّ َك ُِهُ الْفه
ِٕ
ى
ۗ   Ćتـَـْقَبلُْوا لَهُْم َشهَاَدًة َابًَدا ۚ َوُاوله

تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں اسی جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی 

 ۔(۱)کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ فاسق لوگ ہیں 

کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا ( بہتان تراشی)اس میں  ۱۔٤

یا عورت پر زنا کی تہمت  مرد پر زنا کی تہمت لگائے اس طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد

لگائے اور بطور ثبوت چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے لئے تین حکم بیان کئے گئے ہیں 
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وہ عند ہللا و ( ۲)ان کی شہادت قبول نہ کی جائے ( ۴)انہیں اسی کوڑے لگائے جائیں ( ۱)

 عندالناس فاسق ہیں۔
 

ِِلَ َواَ  ْيَن ًَتبُْوا ِمْنْۢ بَْعِد ذه ِ ِحْْيٌ  ِاَلَّ اَّلَّ َ غَُفْوٌر رَّ  Ĉْصلَُحْوا  ۚ فَِانَّ اّلٰله

تو ہللا تعاٰلی بخشنے واال اور مہربانی ( ۱)ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصالح کرلیں 

 کرنے واال ہے۔

توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، تائب ہو جائے یا اصرار کرے، یہ سزا تو  ۱۔٢

 بہرحال ملے گی

ی دو باتیں جو ہیں اس کے بارے میں اختالف ہے، بعض علماء اس استثنا کو فسق البتہ دوسر

تک محدود رکھتے ہیں۔ یعنی توبہ کے بعد فاسق نہیں رہے گا۔ اور بعض مفسرین دونوں جملوں 

 کو اس میں شامل سمجھتے ہیں، یعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادة بھی ہو جائے گا۔
 

ْيَن يَْرُمْوَن َازْ  ِ َّهٗ َواَّلَّ ِ   ِان تٍۢ ِِبّلٰله ٓ َانُْفُسهُْم فََشهَاَدُة َاَحِدِِهْ َاْربَُع َشههده َّهُْم ُشهََداُۗء ِاَلَّ ْم َولَْم يَُكْن ل ِدِقْْيَ   َواََجُ  Čلَِمَن الٰصه

جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات نہ ہو 

سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ چار مرتبہ ہللا کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ  تو ایسے لوگوں میں

 سچوں میں سے ہیں۔
 

ِذِبْْيَ  ِ عَلَْيِه ِاْن ََكَن ِمَن اْلكه  Ċَوالَْخاِمَسُة َانَّ لَْعنََت اّلٰله

 (۱)اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر ہللا تعاٰلی کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو 

یں لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اس م ۱۔۷

اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، جس کا وہ خود عینی گواہ ہے 

لیکن چونکہ زنا کی حد کے اثبات کے لئے چار مردوں کی عینی گواہی ضروری ہے، اس لئے 

مزید تین عینی گواہ پیش نہ کرے، اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ جب تک وہ اپنے ساتھ 

سکتی۔ لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایسی بد چلن بیوی کو برداشت کرنا بھی اس 

کے لئے ناممکن ہے۔ شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم 

سم کھا کر کہے گا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے مجاز کے سامنے چار مرتبہ ہللا کی ق

میں سچا ہوں بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے۔ اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو 

 پر ہللا کی لعنت۔ اس

 
َّٗه لَِمَن اْلكه  ِ   ِان تٍۢ ِِبّلٰله    Ďِذِبْْيَ   َويَْدَرُؤا َعِْنَا الَْعَذاَب َاْن تَْشهََد َاْربََع َشههده

اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہوسکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ ہللا کی قسم کھا کر کہے 

 کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔

 
ِدِقْْيَ   ِ عَلَْْيَآ ِاْن ََكَن ِمَن الٰصه  Ḍَوالَْخاِمَسَة َانَّ غََضَب اّلٰله

  کا عذاب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔اور پانچویں دفع کہے کہ اس پر ہللا

یعنی اگر خاوند کے جواب میں بیوی چار مرتبہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور  ۱۔٢

تو مجھ پر ہللا کا غضب ( اور میں جھوٹی ہوں)پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے 

ے بچ جائی گی اس کے بعد ان دونوں کے درمیان نازل ہو۔ تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا س

ہمیشہ کے لئے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ 

کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں، نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے 
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میں موجود ہے، وہی واقعات  زمانے میں ایسے بعض واقعات پیش آئے، جن کی تفصیل احادیث

 ان آیات کے نزول کا سبب بنے۔

 
اٌب َحِكْْيٌ    َ تَوَّ ُتٗه َوَانَّ اّلٰله ِ عَلَْيُُكْ َوَرْْحَ    01َولَْوََل فَْضُل اّلٰله

اور ہللا تعاٰلی توبہ قبول کرنے ( تو تم پر مشقت اترتی( )۱)اگر ہللا تعاٰلی کا فضل تم پر نہ ہوتا 

 واال ہے۔

تم میں سے جھوٹے پر فوراً ہللا کا عذاب نازل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ وہ تو رب ہے اور تو  ۱۔۱۰

حکیم بھی، اس لئے ایک تو اس نے ستر پوشی کر دی، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل 

سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے گا اور حکیم بھی ہے کہ اس نے 

کر کے غیور مردوں کے لئے ایک نہایت معقول اور آسان تجویز مہیا کر  لعان جیسا مسئلہ بیان

 دی۔

 
 ِٰ ُُ َُُّكْ ۭ ِل َُُّكْ ۭ بَْل ُهَو َخْْيٌ ل ا ل ُبْوُه َْشًّ نُُْكْ ۭ ََل ََتْس َ ْيَن َجاُۗءْو ِِبَْلِفِْك ُعْصَبٌة ِمٰ ِ يْ ِانَّ اَّلَّ ِ ُْثِ ۚ َواَّلَّ ا اْكتََسَب ِمَن اَْلِ ِْنُْم مَّ ٗه ِمِْنُْم ََلٗ عََذاٌب   اْمِرم ِمٰ تََوٰٰله ِكَْبَ

 00َعِظْْيٌ  

تم اسے ( ۴)یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے ( ۱)جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ الئے ہیں 

ہاں ان میں سے ہر ایک ( ۲)اپنے لئے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے 

یا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کما

 ۔(٤)حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لئے عذاب بھی بہت بڑا ہے 

اِ فَک سے مراد وہ واقع افک ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا کے  ۱۔۱۱

رت عائشہ دامن عفت و عزت کو داغ دار کرنا چاہا تھا۔ لیکن ہللا تعاٰلی نے قرآن کریم میں حض

کی حرمت میں آیت نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر دیا۔ اِْفک کے 

معنی ہیں کسی چیز کو الٹا دینا۔ اس واقع میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا کر دیا تھا 

تھیں یعنی حضرت عائشہ تو ثنا تعریف کی مستحق تھیں، عالی نسب اور رفعت کردار کی مالک 

نہ کہ قذف کی۔ لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے برعکس طعن اور بہتان تراشی کا 

 ہدف بنا لیا۔ 

ایک گروہ اور جماعت کو َعْصبَۃ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت اور  ۴۔۱۱

 عصیبت کا باعث ہوتے ہیں۔ 

اب عظیم ملے گا، دوسرے کیونکہ اس سے ایک تو تمہیں کرب اور صدمے کے سبب ثو ۲۔۱۱

آسمانوں سے حضرت عائشہ کی حرمت میں ان کی عظمت شان اور ان کے خاندان کا شرف و 

فضل نمایاں تر ہوگیا، عالوہ ازیں اہل ایمان کے لئے اس میں عبرت ونصیحت کے اور کئی پہلو 

 ہیں۔ 

 اس سے مراد عبد ہللا بن ابی منافق ہے جو اس سازش کا سرغنہ تھا۔ ٤۔ ۱۱

 
ِبْْيٌ لَ  َذآ ِافٌْك مُّ قَالُْوا ھه ا   وَّ نُْفِسهِْم َخْْيً ْعُتُمْوُه َظنَّ الُْمْؤِمنُْوَن َوالُْمْؤِمنهُت ِِبَ  01 ْوََلٓ ِاْذ ََسِ

اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک کمائی کیوں نہ کی کیوں نہ کہہ 

 (۱)دیا کہ یہ تو کھلم کھال صریح بہتان ہے 

ہاں سے تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مضمر ہیں۔ ی ۱۔۱۴

 ان میں سب 
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سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہیں، جب حضرت عائشہ پر تہمت طرازی 

اس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان ! کی گئی تو تم نے اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے فورا

 یوں قرار نہیں دیا؟صریح ک

 
ِ ُِهُ  َك ِعْنَد اّلٰله

ِٕ
ى
ۗ هََداِۗء فَُاوله تُْوا ِِبلشُّ ْربََعِة ُشهََداَۗء  ۚ فَِاْذ لَْم ََّيْ ِذبُْوَن  لَْوََل َجاُۗءْو عَلَْيِه ِِبَ  01اْلكه

وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ الئے؟ اور جب گواہ نہیں الئے تو بہتان باز لوگ یقیناً ہللا کے 

 محض جھوٹے ہیں۔نزدیک 

 
ُُكْ ِِفْ َمآ َافَْضَُتْ ِفْيِه عََذابٌ  ِخَرِة لََمسَّ نَْيا َواَْله ُتٗه ِِف الُّ ِ عَلَْيُُكْ َوَرْْحَ  ښ01َعِظْْيٌ    َولَْوََل فَْضُل اّلٰله

اگر ہللا تعاٰلی کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے 

 ر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔چرچے شروع ک

 
نً  ُبْونَٗه َهيِٰ ََتْس َ ا لَيَْس لَُُكْ ِبٖه ِعَْلٌ وَّ فَْواِهُُكْ مَّ لِْسنَِتُُكْ َوتـَـُقْولُْوَن ِِبَ ِ َعِظْْيٌ   ِاْذ تَلَقَّْونَٗه ِِبَ ُهَو ِعْنَد اّلٰله  01ا  ڰ وَّ

کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے  جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل

جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن ہللا تعاٰلی کے 

 نزدیک ایک بہت بڑی بات تھی۔

 
َذا نََك ھه ْبحه ََّتَُكََّم ِبھهَذا ڰ س ُ ا يَُكْوُن لَنَآ َاْن ن ْعُتُمْوُه قُلَُْتْ مَّ  01ُّبَْتاٌن َعِظْْيٌ    َولَْوََلٓ ِاْذ ََسِ

تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی الئق نہیں۔ 

 (۱)تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے ! یا ہللا

اہ پیش دوسری بات ہللا تعاٰلی نے اہل ایمان کو یہ بتالئی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گو ۱۔۱٦

نہیں کیا۔ جبکہ اس کے لئے چار گواہ ضروری تھے، اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشیوں 

کو جھوٹا نہیں کہا یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حسان، مسطح اور حمنہ بنت 

عبد ہللا بن ابی کو سزا اس ( ٦مسند احمد، جلد۔ )حجش رضی ہللا عنہم کو حد قذف لگائی گئی 

ہیں دی گئی کہ اس کے لئے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں لئے ن

کو سزا دے کر دنیا ہی میں پاک کر دیا گیا۔ دوسرے اس کے پیچھے ایک پورا جتھہ تھا، اس کو 

سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے 

 (فتح القدیر)مصلتًا اس سزا دینے سے گریز کیا گیا لئے مشکل تھا، اس لئے 

 
ْؤِمِنْْيَ   ٓ َابًَدا ِاْن ُكْنَُتْ مُّ ُ َاْن تَُعْوُدْوا ِلِمثِِْلٖ  ۚ 01يَِعُظُُكُ اّلٰله

 ہللا تعاٰلی تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔

 
ُ لَُُكُ اَْله  ُ اّلٰله ُ عَِلْْيٌ َحِكْْيٌ َويَُبْٰيِ  01يهِت ۭ َواّلٰله

 ہللا تعاٰلی تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور ہللا تعاٰلی علم و حکمت واال ہے۔

 
نَْيا وَ  َمنُْوا لَهُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ    ِِف الُّ يَْن اه ِ ْيَع الَْفاِحَشُة ِِف اَّلَّ بُّْوَن َاْن تَش ِ ْيَن ُُيِ ِ ُ يَْعََلُ َوَانَُْتْ ََل تَْعلَُمْوَن  ِانَّ اَّلَّ ِخَرِة  ۭ َواّلٰله  01اَْله

جو لوگ مسلمانوں میں بےحیائی پھیالنے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت 

 ہللا سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔( ۱)میں دردناک عذاب ہیں 
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بنی )اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے، ۔ ا فَاِحَشۃ، کے معنی بےحیائی ہیں ۱٢

اور یہاں بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی ہللا تعاٰلی نے بےحیائی سے ( اسرائیل

 تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عذاب الیم کا باعث قرار دیا ہے۔

 
ُتٗه وَ  ِ عَلَْيُُكْ َوَرْْحَ ِحْْيٌ  َولَْوََل فَْضُل اّلٰله َ َرُءْوٌف رَّ    11َانَّ اّلٰله

اگر تم پر ہللا تعاٰلی کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ ہللا تعاٰلی بڑی شفقت 

 (تم پر عذاب اتر جاتا( )۱)رکھنے واال مہربان ہے 

جواب محذوف ہے، تو پھر ہللا کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا۔ یہ محض اس کا  ۱۔۴۰

 فضل اور شفقت و رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیا۔

 
َّٗه َّيَْ  ِن فَِان ْيطه ِت الش َّ َِّبْع ُخُطوه َّت ِن ۭ َوَمْن ي ْيطه ِت الش َّ َِّبُعْوا ُخُطوه َمنُْوا ََل تَت يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِ َّيه ُتٗه َما َزّكه ِمنُُْكْ ُمُر ِِبلَْفْحَشاِۗء َوالُْمْنَكِر  ۭ َولَْوََل فَْضُل اّلٰله  عَلَْيُُكْ َوَرْْحَ

ْيٌع عَِلْْيٌ   ُ ََسِ ََّشاُۗء  ۭ َواّلٰله ْ َمْن ي َ يَُزّٰكِ لهِكنَّ اّلٰله ْن َاَحٍد َابًَدا    وَّ  10ِمٰ

شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ ! ایمان والو

کم کرے گا اور اگر ہللا تعاٰلی کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو بےحیائی اور برے کاموں کا ہی ح

تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ لیکن ہللا تعاٰلی جسے پاک کرنا چاہے، کر 

 اور ہللا سب سننے واال جاننے واال ہے۔( ۱)دیتا ہے 

ر ہللا کا فضل اور اس اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگ ۱۔۴۱

کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا 

ہے کہ جو لوگ مذکورہ واقعہ افک میں ملوث ہونے سے بچ گئے، یہ محض ہللا کا فضل و کرم 

تھے۔  ہے جو ان پر ہوا، ورنہ وہ بھی اسی رو میں بہہ جاتے، جس میں بعض مسلمان بہہ گئے

اس لئے شیطان کے داؤ اور فریب سے بچنے کے لئے ایک تو ہر وقت ہللا سے مدد طلب کرتے 

اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو اور دوسرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان 

کے فریب کا شکار ہوگئے ہیں، ان کو زیادہ ہدف مالمت مت بناؤ، بلکہ خیر خواہانہ طریقے سے 

 کوشش کرو۔ ان کی اصالح کی

 
ِكْْيَ َوالُْمههِجرِيَْن ِِفْ  ُّْؤتُْوٓا ُاوِل الُْقْرٰبه َوالَْمسه َعِة َاْن ي تَِل ُاولُوا الَْفْضِل ِمنُُْكْ َوالسَّ ُ لَُُكْ  ۭ َوََل ََّيْ َّْغِفَر اّلٰله بُّْوَن َاْن ي ِ    ډ َولَْيْعُفْوا َولَْيْصَفُحْوا  ۭ َاََل َُتِ  َسِبْيِل اّلٰله

 ُ ِحْْيٌ  َواّلٰله  11غَُفْوٌر رَّ

تم میں سے جو برزگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور 

مہاجروں کو فی سبیل ہللا دینے سے قسم نہ کھالینی چاہیئے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہللا تعاٰلی 

 ہللا قصوروں کو معاف فرمانے واال ہے۔( ۱)تمہارے قصور معاف فرما دے؟ 

حضرت مسطح، جو واقعہ افک میں ملوث ہوگئے تھے، فقرائے مہاجرین میں سے تھے،  ۱۔۴۴

رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد تھے، اسی لئے ابو بکر ان کے کفیل اور معاش 

کے خالف مہم میں شریک ہوگئے تو ابو بکر ' کے ذمے دار تھے، جب یہ بھی حضرت عائشہ 

جو ایک فطری عمل تھا چنانچہ نزول براءت کے بعد غصہ میں  صدیق کو سخت صدمہ پہنچا،

انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مسطح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ابو بکر صدیق کی یہ 

قسم، جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی، تاہم مقام صدیق تم اس سے بلند تر کردار کا 

د نہیں آئی اور یہ آیت نازل فرمائی، جس میں بڑے پیار سے ان کی متقاضی تھا، ہللا تعاٰلی کو پسن

اس عاجالنہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور تم یہ 

چاہتے ہو کہ ہللا تعاٰلی تمہاری غلطیاں معاف فرماتا رہے۔ تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی 

کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ ہللا تعاٰلی تمہاری طرح معافی اور درگزر 
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غلطیاں معاف فرما دے؟ یہاں انداز بیان اتنا موثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابو بکر صدیق بےساختہ 

' ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے ! کیوں نہیں اے ہمارے رب' پکار اٹھے 

ے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مسطح کی مالی سر پرستی اس کے بعد انہوں ن

 (، ابن کثیر(فتح القدیر)شروع فرما دی 

 
ِخَرِة  ۠ َولَهُْم عََذابٌ  نَْيا َواَْله ِفلهِت الُْمْؤِمنهِت لُِعُنْوا ِِف الُّ ْيَن يَْرُمْوَن الُْمْحَصنهِت الْغه ِ    11 َعِظْْيٌ   ِانَّ اَّلَّ

ن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون جو لوگ پاک دام

 (۱)ہیں اور ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے 

بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ رضی ہللا تعاٰلی عنہما اور دیگر ازواج  ۱۔۴۲

 مطہرات رضی ہللا

ص ان پر تہمت لگانے کی سزا بیان عنہن کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ اس آیت میں بطور خا

کی گئی ہے اور وہ یہ کہ ان کے لئے توبہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا 

ہے اور اس میں وہی حد قذف بیان کی گئی ہے، جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تہمت لگانے واال 

ئے نفرت اور بعد کا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمان کے ل

مستحق اور اگر کافر ہے، تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں ملعون یعنی رحمت 

 اٰلہی سے محروم ہے۔

 
ْم َوَاْرُجلُهُْم ِبَما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن  ْم َالِْسنََُتُْم َوَايِْدُّْيِ َّْوَم تَْشهَُد عَلَْْيِ  11ي

نیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبا

 ۔(۱)

جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا  ۱۔۴٤

 گیا ہے۔

 
َ ُهَو الَْحقُّ الُْمِبْْيُ  ُ ِدْيَِنُُم الَْحقَّ َويَْعلَُمْوَن َانَّ اّلٰله ُم اّلٰله ْْيِ ِٰ َُّوف ٍذ ي

ِٕ
 11 يَْوَمى

اس دن ہللا تعاٰلی انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ ہللا 

 ظاہر کرنے واال ہے۔( اور وہی)تعاٰلی ہی حق ہے 

 
ُبوْ  يِٰ ِبْْيَ َوالطَّ يِٰ بهُت ِللطَّ يِٰ ِبْيثهِت  ۚ َوالطَّ َٰ ِبيْثُْوَن ِللْ َٰ ِبْيِثْْيَ َوالْ َٰ ِبْيثهُت ِللْ َٰ ٌ  َالْ َْ ِرْزٌق َكِر ْغِفَرةٌ وَّ ا يَُقْولُْوَن  ۭ لَهُْم مَّ َك ُمََبَُّءْوَن ِممَّ

ِٕ
ى
ۗ بهِت  ۚ ُاوله يِٰ    11َن ِللطَّ

خبیث عورتیں خبیث مرد کے الئق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے الئق ہیں اور پاک 

ایسے پاک ( ۱)عورتیں پاک مردوں کے الئق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے الئق ہیں 

کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے ( بہتان باز)لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس 

 (۴)لئے بخشش ہے اور عزت والی روزی 

اس کا ایک مفہوم تو یہی بیان کیا گیا ہے جو ترجمے سے واضح ہے۔ اس صورت میں یہ  ۱۔۴٦

مرد و عورت اور طیبات اور رفیون سے  ہم معنی آیت ہوگی، اور خبیثات اور خبیثیوں سے زانی

مراد پاک دامن عورت اور مرد ہونگے۔ دوسرے معنی اس کے ہیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں 

کے لئے اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لئے اور 

ناپاک باتیں وہی مرد عورت کرتے  پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لئے ہیں اور مطلب یہ ہوگا کہ

ہیں جو ناپاک ہیں اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مردوں اور عورتوں کا شیوہ ہے۔ اس میں اشارہ 

ہے۔ اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے 

 اس کی براءت کرنے والے پاک ہیں۔ 
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 روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔اس سے مراد جنت کی  ۴۔۴٦

 
ٓ اَ  ُِٰمْوا عَٰله َتْاِنُسْوا َوتَُسل َمنُْوا ََل تَْدُخلُْوا بُُيْوًًت غَْْيَ بُُيْوتُُِكْ َحِٰته تَس ْ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ َُُّكْ لََعلَُُّكْ  تََذكَُّرْوَن  َّيه ِلُُكْ َخْْيٌ ل  11ْهِلهَا  ۭ ذه

ے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور اپنے گھروں ک! اے ایمان والو

یہی تمہارے لئے سراسر بہتر ہے تاک تم نصیحت ( ۱)وہاں کے رہنے والوں کو سالم نہ کرلو 

 (۴)حاصل کرو 

گزشتہ آیات میں زنا اور قذف اور ان کی حدوں کا بیان گزرا، اب ہللا تعاٰلی گھروں میں ۱۔۴۷

فرما رہا ہے تاکہ مرد و عورت کے درمیان اختالط نہ ہو جو عام  داخل ہونے کے آداب بیان

طور زنا یا قذف کا سبب بنتا ہے۔ اَْستِْینَاس کے معنی ہیں، معلوم کرنا، یعنی جب تک تمہیں یہ 

معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے، 

میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سالم اس وقت تک داخل نہ ہو۔ آیت 

کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم پہلے سالم 

کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے اسی طرح آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا معمول 

ہ وسلم اجازت طلب فرماتے اگر کوئی جواب نہیں آتا تو بھی تھا کہ تین مرتبہ آپ صلی ہللا علی

آپ صلی ہللا علیہ وسلم لوٹ آتے۔ اور یہ بھی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ 

اجازت طلبی کے وقت آپ صلی ہللا علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے، 

( مالحظہ ہو صحیح بخاری)کا امکان رہتا ہے  تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جائے جس بےپردگی

اسی طرح آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت 

سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے حتٰی کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی 

آپ صلی ہللا علیہ وسلم ( البخاری)یں تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہ

نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے صاحب بیت پوچھے ، کون ہے؟ تو اس کے 

صحیح )کہا جاءے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف کرائے "میں""میں"جواب میں 

 (بخاری

کرنے کے بعد گھر کے اندر یعنی عمل کرو، مطلب یہ ہے کہ اجازت طلبی اور سالم  ۴۔۴۷

 داخل ہونا، دونوں کے لئے اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے۔

 
ُدْوا ِفْْيَآ َاَحًدا فَََل تَْدُخلُْوَها َحِٰته يُْؤَذَن لَُُكْ ۚ َوِاْن ِقْيَل لَُُكُ اْرِجُعْوا فَاْرِجعُ  َّْم َّتِ ُ ِبَما تَْعَملُْونَ فَِاْن ل  11عَِلْْيٌ   ْوا ُهَو َاْزٰكه لَُُكْ ۭ َواّلٰله

اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ۔ اور اگر تم سے 

لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لئے پاکیزہ ہے، جو کچھ تم کر 

 رہے ہو ہللا تعاٰلی خوب جانتا ہے۔

 
ٌِ َاْن تَْدُخلُوْ  ُ يَْعََلُ َما تُْبُدْوَن َوَما تَْكُتُمْوَن لَيَْس عَلَْيُُكْ ُجنَا َُُّكْ ۭ َواّلٰله ٌٌ ل  11ا بُُيْوًًت غَْْيَ َمْسُكْونٍَة ِفْْيَا َمتَا

ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں 

 تعاٰلی سب کچھ جانتا ہے۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو ہللا( ۱)

اس سے مراد کون سے گھر ہیں، جن میں بغیر اجازت لئے داخل ہونے کی اجازت دی جا  ۱۔۴٢

رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں، جو بطور خاص مہمانوں کے لئے الگ 

ے، تیار یا مخصوص کر دیئے گئے ہوں۔ ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہ

بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لئے ہی ہوتی ہیں یا تجارتی گھر 

 ہیں، یعنی جن میں تمہارا فائدہ ہو۔
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َ َخِبْْيٌۢ  ِِلَ َاْزٰكه لَهُْم ۭ ِانَّ اّلٰله ْم ۭ ذه َفُظْوا فُُرْوََجُ ْوا ِمْن َابَْصاِرِِهْ َوَُيْ َ قُْل ِلٰلُْمْؤِمِنْْيَ يَُغضُّ  11ْصنَُعْوَن  ِبَما ي

اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں ( ۱)مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں 

 یہ ان کے لئے پاکیزگی ہے، لوگ جو کچھ کریں ہللا تعاٰلی سب سے خبردار ہے۔( ۴)

جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تو اس  ۱۔۲۰

کا حکم دے دیا تاکہ اجازت طلب کرنے ( آنکھوں کو پست رکھنے یا بند رکھنے)ہی  کے ساتھ

 واال بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔ 

یعنی ناجائز استعمال سے اس کو بچائیں یا انہیں اس طرح چھپا کر رکھیں کہ ان پر کسی  ۴۔۲۰

ونوں ہی مطلوب ہیں۔ عالوہ ازیں کی نظر نہ پڑے۔ اس کے یہ دونوں مفہوم صحیح ہیں کیونکہ د

 نظروں کی حفاظت کا ذکر کیا کیونکہ اس میں بے احتیاطی ہی، غفلت کا سبب بنتی ہے۔

 
َفْظَن فُُرْوََجُنَّ َوََل يُْبِديَْن ِزيْنَََتُنَّ ِاَلَّ َما ظَ  نَّ  ۠ َوََل يُْبِدْيَن ِزيْنَََتُنَّ ِاَلَّ هََر ِمِْنَا َولَْيْْضِبْ َوقُْل ِلٰلُْمْؤِمنهِت يَْغُضْضَن ِمْن َابَْصارِِهنَّ َوَُيْ َن ِِبُُمرِِهنَّ عَٰله ُجُيْوِّبِ

نَّ َاْو َابْنَاِۗء بُُعْولََِتِنَّ َاوْ  ِ
ِٕ
َِبِۗء بُُعْولََِتِنَّ َاْو َابْنَإِۗى نَّ َاْو اه ِ

ِٕ
َِبِٕۗى َ ِلُبُعْولََِتِنَّ َاْو اه نَّ َاْو ب ٓ ِاْخَواِِنِ نَّ َاْو بَِنْ ِبِعْْيَ  ِاْخَواِِنِ نَّ َاْو َما َملََكْت َايَْماُِنُنَّ َاِو التٰه ِ

ِٕ
نَّ َاْو ِنَسإِۗى َِتِ ٓ َاَخوه ِنْ

َِٰساِۗء  ۠ َوََل يَْْضِ  ِت الن يَْن لَْم يَْظهَُرْوا عَٰله َعْوره ِ ْفِل اَّلَّ َُّه ْبَن ِِبَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعََلَ َما ُُيْ غَْْيِ ُاوِل اَْلِْربَِة ِمَن الٰرَِجاِل َاِو الٰطِ ْيًعا َاي ِ ََجِ ِفْْيَ ِمْن ِزيْنََِتِنَّ ۭ َوتُْوبُْوٓا ِاَٰل اّلٰله

 10الُْمْؤِمنُْوَن لََعلَُُّكْ تُْفِلُحْوَن 

مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے 

ر ہے اور اپنے گریبانوں پر اپنی دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہ

اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں 

کے یا اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں سے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے 

جول کی عورتوں کے یا بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل 

غالموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو 

عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں 

ہ تم سب کے سب ہللا کی جناب میں توب! کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، اے مسلمانوں

 (۱)کرو تاکہ نجات پاؤ 

یہاں پردے کے احکام میں توبہ کا حکم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ  ۱۔۲۱

جاہلیت میں ان احکام کی خالف ورزی بھیتم کرتے رہے ہو، وہ چونکہ اسالم سے قبل کی باتیں 

بق پردے کا ہیں، اس لئے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام مذکورہ کے مطا

 صحیح اہتمام کر لیا تو الزمی کامیابی اور دنیا اور آخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے۔

 
ُم  ُُكْ ۭ ِاْن يَُّكْونُْوا فَُقَراَۗء يُْغِِنِ

ِٕ
ِلِحْْيَ ِمْن ِعَباِدُُكْ َوِاَماۗى ى ِمنُُْكْ َوالٰصه ُ َواِسعٌ َوَاْنِكُحوا اَْلَََّيمه ُ ِمْن فَْضِِلٖ ۭ َواّلٰله  11عَِلْْيٌ  اّلٰله

اور اپنے نیک بخت غالم لونڈیوں کا ( ۱)تم سے جو مرد عورت بےنکاح ہوں ان کا نکاح کر دو 

ہللا ( ۲)اگر وہ مفلس بھی ہونگیں تو ہللا تعاٰلی انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا ( ۴)بھی 

 تعاٰلی کشادگی واال علم واال ہے۔

ر دو، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کر لو، کہ مخاطب آیت میں خطاب اولیاء سے ہے کہ نکاح ک۱۔۲۴

نکاح کرنے والے مرد و عورت ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت ولی کی اجازت اور 

رضامندی کے بغیر از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، جس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ 

جب ہے، جب کہ اسے اس طرح امر کے صیغے سے بعض نے ثبوت کیا ہے کہ نکاح کرنا وا

جائز اور پسندیدہ قرار دیا ہے۔ تاہم استطاعت رکھنے والے کے لئے یہ سنت مؤکدہ بلکہ بعض 

حاالت میں واجب ہے اور اس سے بچنے کی سخت وعید ہے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا فرمان 

 ہے کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا، وہ مجھ سے نہیں۔ 
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د ایمان ہے، اس میں اختالف ہے کہ مالک اپنے غالم اور لونڈیوں یہاں صالحیت سے مرا ۴۔۲۴

کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں بعض نفرت کے قائل ہیں، بعض نہیں۔ تاہم 

الیسر )اندیشہ ضرر کی صورت میں شرعاً مجبور کرنا جائز ہے۔ بصورت دیگر غیر مشروع 

 ( التفاسیر

ی نکاح میں مانع نہیں ہونی چاہیے ممکن ہے نکاح کے یعنی محض غربت اور تنگ دست ۲۔۲۴

بعد ہللا ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت ورزق میں بدل دے۔ حدیث میں آتا ہے تین 

۔ نکاح کرنے واال جو پاکدامنی کی نیت سے نکاح ۱شخص ہیں جن کی ہللا ضرور مدد فرماتا ہے 

 ۔ اور ہللا کی راہ میں جہاد کرنے واال۔۲تا ہے ۔ مکاتب غالم، جو ادائیگی کی نیت رکھ۴کرتا ہے 

 
ْيَن يَبْتَُغْوَن الْ  ِ ُ ِمْن فَْضِِلٖ  ۭ َواَّلَّ ُدْوَن ِنََكًحا َحِٰته يُْغِنَْيُُم اّلٰله يَْن ََل ََيِ ِ َتْعِفِف اَّلَّ ْم َخْْيً َولْيَس ْ ا َملََكْت َايَْمانُُُكْ فَََكِتُبْوُِهْ ِاْن عَِلْمَُتْ ِفْْيِ َب ِممَّ ْن ِكته تُْوُِهْ ِمٰ اه ا  ڰ وَّ

نًا ِلَٰتبْتَُغْوا ِتُُكْ عََٰل الِْبَغاِۗء ِاْن َاَرْدَن ََتَصُّ تهىُُكْ ۭ َوََل تُْكرُِهْوا فَتَيه ْيٓ اه ِ ِ اَّلَّ اِل اّلٰله َ ِمْنْۢ بَْعِد ِاْكَراِههِنَّ غَُفوْ  مَّ نَْيا  ۭ َوَمْن يُّْكرِْھهُّنَّ فَِانَّ اّلٰله وِة الُّ ِحْْيٌ  َعَرَض الَْحيه ٌر رَّ

11 

اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ 

ہللا تعاٰلی انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے، تمہارے غالموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں 

تم کو ان میں  دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر

کوئی بھالئی نظر آتی ہو اور ہللا نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو، 

تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے 

د بخش بدکاری پر مجبور نہ کرو اور جو انہیں مجبور کر دے تو ہللا تعاٰلی ان پر جبر کے بع

 دینے واال اور مہربانی کرنے واال ہے۔

 
ْيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلُُكْ َوَمْوِعَظًة ِلٰلْمُ  ِ َن اَّلَّ َبِيٰنهٍت وَّ َمثًََل ِمٰ يهٍت مُّ   11تَِّقْْيَ َولََقْد َاْنَزلْنَآ ِالَْيُُكْ اه

جو تم سے  ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں

 پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لئے نصیحت۔

 
ُِ ِِفْ ُزَجاَجٍة ۭ َالزُّ  ٌِ ۭ َالِْمْصَبا وٍة ِفْْيَا ِمْصَبا ِت َواَْلَْرِض ۭ َمثَُل نُْوِرٖه ََكِْشكه وه مه ُ نُْوُر السَّ َكةٍ َاّلٰله َ َبه ُّْوقَُد ِمْن ََشََرٍة مُّ َا َكْوَكٌب ُدٰرِي  ي ِقيٍَّة  َجاَجُة ََكَِنَّ َزيُْتْونٍَة َلَّ َْشْ

ُ لِ  ُء َولَْو لَْم تَْمَسْسُه ََنٌر  ۭ نُْوٌر عَٰله نُْوٍر  ۭ َُّيِْدي اّلٰله ۗ َََّكُد َزْيَُتَا يُِِضْ ََل غَْرِبيٍَّة     ي ٍء عَلِ وَّ ِٰ ََشْ ُُ ُ ِب ُ اَْلَْمثَاَل ِللنَّاِس ۭ َواّلٰله ََّشاُۗء  ۭ  َويَْْضُِب اّلٰله ْْيٌ   ُنْوِرٖه َمْن ي

11   

اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس پر ( ۱)ہللا نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا 

چراغ ہو اور چراغ شیشہ کی طرح قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے 

کے ہو وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جالیا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے 

ربی خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھائے نہ مغ

کے )لوگوں ( ۴)نور پر نور ہے ہللا تعاٰلی اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے 

اور ہللا تعاٰلی ہرچیز کے حال سے ( ۲)کو یہ مثالیں ہللا تعاٰلی بیان فرما رہا ہے ( سمجھانے

 بخوبی واقف ہے۔

یعنی اگر ہللا نہ ہوتا تو آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین میں کسی کو  ۱۔۲٢

ہدایت نصیب ہوتی۔ پس وہ ہللا تعاٰلی ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے واال ہے اس کی کتاب 

نور ہے۔ یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی ( بحیثیت صفات کے)نور ہے، اس کا رسول 

یوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس طرح چراغ اور بلب سے کی تاریک

انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ حدیث سے بھی ہللا کا نور ہونا ثابت ہے، پس ہللا، اس کی ذات 
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نور ہے، اس کا حجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق، اس کا عطا کرنے واال 

 واال صرف ایک ہللا ہے۔ اور اس کی طرف ہدایت کرنے 

نور سے مراد ایمان و اسالم ہے، یعنی ہللا تعاٰلی جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی  ۴۔۲٢

طلب دیکھتا ہے، ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے، جس سے دین و دنیا کی 

 سعادتوں کے دروازے ان کے لئے کھل جاتے ہیں۔ 

بیان فرمائی، جس میں اس نے ایمان کو اور اپنے مومن بندے کے جس طرح ہللا نے مثال  ۲۔ ۲٢

دل میں اس کے راسخ ہونے اور بندوں کے احوال قلوب کا علم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون 

 ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں۔

 
ُح ََلٗ  بِٰ ٗه    يُس َ ُ َاْن تُْرفََع َويُْذَكَر ِفْْيَا اَْسُ َصاِل   ِِفْ بُُيْوٍت َاِذَن اّلٰله    11ِفْْيَا ِِبلُْغُدٰوِ َواَْله

( ۱)ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا ہللا تعاٰلی نے حکم دیا ہے 

 ۔(۴)وہاں صبح و شام ہللا تعاٰلی کی تسبیح کرو 

ایسے  جب ہللا تعاٰلی نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان و ہدایت اور علم ہے، اس کو ۱۔۲٦

چراغ سے تشبیہ دی جو شیشے کی قندیل میں ہو اور جو صاف اور شفاف تیل سے روشن ہو۔ تو 

اب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قندیل ایسے گھروں میں ہیں، جن کی بابت حکم دیا گیا 

کو زمین ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں ہللا کا ذکر کیا جائے مراد مسجدیں ہیں، جو ہللا 

کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بلندی سے مراد سنگ و خشت کی بلندی نہیں ہے 

بلکہ اس میں مسجدوں کو گندگی، لغویات اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی 

شامل ہے۔ ورنہ محض مسجدوں کی عمارتوں کو عالی شان اور فلک بوس بنا دینا مطلوب نہیں 

دیث میں مسجدوں کو زر و نگار اور زیادہ آراستہ و پیراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ احا

 ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اسے قرب قیامت کی عالمات میں بتالیا گیا ہے۔ 

تسبیح سے مراد نماز ہے، یعنی اہل ایمان، جن کے دل میں ایمان اور ہدایت کے نور سے  ۴۔۲٦

میں ہللا کی رضا کے لئے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت روشن ہوتے ہیں، صبح شام مسجدوں 

 کرتے ہیں۔

 
وِة   ۽ َُيَافُ  كه لهوِة َوِايَْتاِۗء الزَّ ِ َوِاقَاِم الصَّ ََل بَْيٌع َعْن ِذْكِر اّلٰله ْم ِّتَاَرةٌ وَّ  ڎ11ْوَن يَْوًما تََتَقلَُّب ِفْيِه الُْقلُْوُب َواَْلَبَْصاُر ِرَجاٌل َلَّ تُلْهِْْيِ

لوگ جنہیں تجارت اور خریدو فروخت ہللا کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوة ادا ایسے 

کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں 

 (۱)الٹ پلٹ ہوجائیں گی 

ان کو قیامت ' یعنی شدت خوف اور ہولناکی کی وجہ سے جس طرح دوسرے مقام پر ہے  ۱۔۲۷

۔ ابتداً دلوں کی یہ 'الے دن سے ڈراؤ، جس دن دل، گلوں کے پاس آجائیں گے، غم بھرے ہوئے و

 کیفیت سب کی ہی ہوگی، مومن کی بھی اور کافر کی بھی۔

 
ََّشاُۗء ِبَغْْيِ  ُ يَْرُزُق َمْن ي ْن فَْضِِلٖ  ۭ َواّلٰله لُْوا َويَزِيَْدُِهْ ِمٰ ُ َاْحَسَن َما َُعِ  11ِحَساٍب   ِلَيْجزَُِّيُُم اّلٰله

اس ارادے سے کہ ہللا انہیں اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ 

 (۱)زیادتی عطا فرمائے، ہللا تعاٰلی جس چاہے بیشمار روزیاں دیتا ہے 

کی صورت میں دیا ( کئی کئی گنا)قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ  ۱۔۲۲

ور بہت سوں کو بےحساب ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہاں رزق کی جائے گا ا

 فروانی جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ۔
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ٓ ِاَذا َجاَۗءٗه لَْم َيَِ  ُن َماًۗء  ۭ َحّٰته ْماه ُبُه الظَّ ْس َ ابٍۢ ِبِقْيَعٍة ُيَّ َ َِ الُهُْم َك ا َاُْعَ ْيَن َكَفُرْوٓ ِ ا َواَّلَّ ً ُ َْسِيُْع الِْحَساِب ْدُه َشـْيـــــ  ٰهىُه ِحَسابَٗه  ۭ َواّلٰله َ ِعْنَدٗه فََوف وَّ َوَجَد اّلٰله

11   

اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں جیسے پیاسا 

شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، 

اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے، ہللا بہت جلد حساب کر  ہاں ہللا کو

 دینے واال ہے۔

 
تٌۢ بَْعُضهَا  اٌب ۭ ُظلُمه ْن فَْوِقٖه َْسَ ْن فَْوِقٖه َمْوٌج ِمٰ ـىُه َمْوٌج ِمٰ َّْغشه ٰيٍ ي ٰجِ ُـّ ٍر ل ٍت ِِفْ َِبْ ُ ََلٗ فَْوَق بَْعٍض ۭ ِاَذآ َاْخَرَج يََدٗه لَ َاْو َكُظلُمه َعِل اّلٰله َّْم ََيْ ِٕىَا  ۭ َوَمْن ل ْم يََكْد يَره

ُّْوٍر     11نُْوًرا فََما ََلٗ ِمْن ن

یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں جسے اوپر تلے کی موجوں 

ے نے ڈھانپ رکھا ہو پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تل

اور بات یہ ہے ( ۱)پے درپے ہیں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے 

 کہ جسے ہللا تعاٰلی ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔

یعنی دنیا میں ایمان و اسالم کی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو  ۱۔٤۰

 محروم رہیں گے۔ ملنے والے نور سے وہ

 
ٍت  ۭ ُك  قَْد عََِلَ َصََلتَهٗ  فٰه ۗ ْْيُ صه ِت َواَْلَْرِض َوالطَّ وه مه ُح ََلٗ َمْن ِِف السَّ بِٰ َ يُس َ ُ عَِلْْيٌۢ ِبَما يَْفَعلُْوَن   َالَْم تََر َانَّ اّلٰله  10َوتَْسِبْيَحٗه  ۭ َواّلٰله

ق اور پر پھیالئے اڑنے والے کل پرند کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلو

ہللا کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے لوگ جو کچھ کریں 

 ۔(۱)اس سے ہللا بخوبی واقف ہے 

یعنی اہل زمین و اہل آسمان، جس طرح ہللا کی اطاعت اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، سب  ۱۔٤۱

انسانوں اور جنوں کو تنبیہ ہے کہ تمہیں ہللا نے شعور اور ارادے اس کے علم میں ہے، یہ گویا 

کی آزادی دی ہے تو تمہیں تو دوسری مخلوقات سے زیادہ ہللا کی تسبیح و تحمید اور اس کی 

اطاعت کرنی چاہیئے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دیگر مخلوقات تو تسبیح اٰلہی میں 

بہرہ ور مخلوق اس میں کوتاہی کا ارتکاب کرتی ہے۔ مصروف ہیں۔ لیکن شعور اور ارادہ سے 

 جس پر یقینا وہ ہللا کی گرفت کی مستحق ہوگی۔

 
ِ الَْمِصْْيُ    ِت َواَْلَْرِض ۚ َوِاَٰل اّلٰله وه مه ِ ُمِْلُ السَّ  11َوّلِلٰه

 (۱)زمین و آسمان کی بادشاہت ہللا ہی کی ہے اور ہللا تعاٰلی ہی کی طرف لوٹنا ہے 

اصل حاکم ہے، جس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے واال نہیں اور وہی معبود  پس وہی ۱۔٤۴

برحق ہے، جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، 

 جہاں ہر ایک کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔

 
اًِب ُُثَّ يُ  َ يُْزِِجْ َْسَ َماِۗء ِمْن ِجَباَالَْم تََر َانَّ اّلٰله ُرُج ِمْن ِخلهِِلٖ ۚ َويََُنُِٰل ِمَن السَّ َعُِلٗ ُرََكًما فَََتَى الَْوْدَق َُيْ ُِٰف بَيْنَٗه ُُثَّ ََيْ ََّشاُۗء َؤل ٍل ِفْْيَا ِمْنْۢ بََرٍد فَُيِصيُْب ِبٖه َمْن ي

ََّشاُۗء  ۭ يَََكُد َسـنَا بَْرِقٖه يَْذَهُب ِِبَْلَ  ْن ي  ۭ 11بَْصاِر  َويَّْصِفُٗه َعْن مَّ

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہللا تعاٰلی بادلوں کو چالتا ہے، پھر انہیں مالتا ہے پھر انہیں تہ بہ تہ کر 

دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں ان کے درمیان مینہ برستا ہے وہی آسمانوں کی جانب اولوں کے 

رسائے اور جن سے چاہے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں ب

ان سے انہیں ہٹا دے بادلوں ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب 

 آنکھوں کی روشنی لے چلی۔
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ُوِل اَْلَبَْصاِر   ًة َِلٰ ِِلَ لَِعَْبَ َاَر ۭ ِانَّ ِِفْ ذه َّْيَل َوالِنَّ ُ ال  11يَُقلُِٰب اّلٰله

آنکھوں والوں کے لئے تو اس میں یقیناً ( ۱)بدل کرتا رہتا ہے  ہللا تعاٰلی ہی دن اور رات کو ردو

 بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔

یعنی کبھی دن بڑے، راتیں چھوٹی اور کبھی اس کے برعکس۔ یا کبھی دن کی روشنی،  ۱۔٤٤

 کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔

 
ُ َخلََق ُكَّ  َّْمَِشْ عَٰله رِْجلَْْيِ ۚ َوِمِْنُ  َواّلٰله ْن ي َّْمَِشْ عَٰله بَْطِنٖه  ۚ َوِمِْنُْم مَّ ْن ي اٍۗء ۚ فَِمِْنُْم مَّ ْن مَّ ٍَّة ِمٰ َ عَٰله َداۗب ُ َما يََشاُۗء  ۭ ِانَّ اّلٰله لُُق اّلٰله  َاْربَعٍ  ۭ َُيْ

ٓ َّْمَِشْ عَٰله ْن ي ْم مَّ

ٍء قَِدْيٌر     11ُكِٰ ََشْ

مام چلنے پھرنے والے جانداروں کو ہللا تعاٰلی ہی نے پانی سے پیدا کیا ان میں سے تمام کے ت

بعض چارپاؤں پر ( ۴)بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں ( ۱)بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں 

 بیشک ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے۔( ٤)، ہللا تعاٰلی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے (۲)

 ھلی اور دیگر حشرات االرض کیڑے مکوڑے ہیں۔ جس طرح سانپ، مچ ۱۔٤٢

 جیسے انسان اور پرند ہیں ۴۔٤٢

 جیسے تمام چوپائے اور دیگر حیوانات ہیں۔  ۲۔٤٢

یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو چار سے بھی زیادہ  ٤۔٤٢

 پاؤں رکھتے ہیں، جیسے کیکڑا، مکڑی اور بہت سے زمینی کیڑے۔

 
َتِقْْيٍ  لَقَ  س ْ اٍط مُّ ََّشاُۗء ِاٰله ِِصَ ُ َُّيِْدْي َمْن ي َبِيٰنهٍت  ۭ َواّلٰله يهٍت مُّ  11ْد َاْنَزلْنَآ اه

بال شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں ہللا تعاٰلی جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا 

 ۔(۱)ہے 

تا ہے جس سے اس کے لئے ہللا تعاٰلی اسے نظر صحیح اور قالب صادق عطا فرما دی ۱۔٤٦

ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد یہی ہدایت کا راستہ ہے جس میں کوئی 

 کجی نہیں، اسے اختیار کر کے انسان اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچ جاتا ہے۔

 
ُسْوِل َوَاَطْعنَا ُُثَّ يََتَوٰٰله فَ  ِ َوِِبلرَّ َمنَّا ِِبّلٰله َك ِِبلُْمْؤِمِنْْيَ   َويَُقْولُْوَن اه

ِٕ
ى
ۗ ِِلَ  ۭ َوَمآ ُاوله ْنْۢ بَْعِد ذه ِْنُْم ِمٰ  11رِيٌْق ِمٰ

اور کہتے ہیں کہ ہم ہللا تعاٰلی اور رسول پر ایمان الئے اور فرماں بردار ہوئے پھر ان میں سے 

 ۔(۱)نہیں ( ہی)ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے۔ یہ ایمان والے ہیں 

ن کا بیان ہے جو زبان سے اسالم کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر و عناد یہ منافقی ۱۔٤۷

تھا یعنی اعتقاد صحیح سے محروم تھے۔ اس لئے زبان سے اظہار ایمان کے باوجود ان کے 

 ایمان کی نفی کی گئی۔

 
ِ َوَرُسْوَِلٖ ِلَيْحُُكَ بَيَِْنُْم ِاَذا فَرِيٌْق مِٰ  ْعرُِضْوَن  َوِاَذا ُدُعْوٓا ِاَٰل اّلٰله  11ِْنُْم مُّ

جب یہ اس بات کی طرف بالئے جاتے ہیں کہ ہللا اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو 

 بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔

 
تُْوٓا ِالَْيِه ُمْذِعِنْْيَ   َّهُُم الَْحقُّ ََّيْ  11َۭوِاْن يَُّكْن ل

 (۱)و مطیع و فرماں بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو ت

کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ عدالت نبوی صلی ہللا علیہ وسلم سے جو فیصلہ صادر ہوگا،  ۱۔٤٢

اس میں کسی کی رو رعایت نہیں ہوگی، اس لئے وہاں اپنا مقدمہ لے جانے سے ہی گریز کرتے 
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میں وہ حق پر ہیں اور ان ہی کے حق میں فیصلہ ہونے کا ہیں۔ ہاں اگر وہ جانتے ہیں کہ مقدمے 

 غالب امکان ہے تو پھر خوشی خوشی وہاں آتے ہیں۔

 
 
ِٕ
ى
ۗ ْم َوَرُسْوَُلٗ ۭ بَْل ُاوله ُ عَلَْْيِ ْيَف اّلٰله ِ َرٌض َاِم اْرًَتبُْوٓا َاْم َُيَافُْوَن َاْن ُيَّ ْم مَّ ِلُمْوَن  َاِِفْ قُلُْوِّبِ    11َك ُِهُ الٰظه

ن کے دلوں میں بیماری ہے؟ یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا انہیں اس بات کا ڈر کیا ا

ہے کہ ہللا تعاٰلی اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے 

 (۱)ظالم ہیں 

جب فیصلہ ان کے خالف ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے اعراض و گریز کی وجہ  ۱۔٢۰

بیان کی جا رہی ہے کہ یا تو ان کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہے یا انہیں نبوت محمدی میں 

شک ہے یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر ہللا اور اس کے رسول صلی ہللا علیہ وسلم ظلم 

کرے گا، حاالنکہ ان کی طرف سے ظلم کا کوئی امکان ہی نہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ 

 ہی ظالم ہیں۔ خود

 
عْ  َُّقْولُْوا ََسِ ِ َوَرُسْوَِلٖ ِلَيْحُُكَ بَيَِْنُْم َاْن ي ََّما ََكَن قَْوَل الُْمْؤِمِنْْيَ ِاَذا ُدُعْوٓا ِاَٰل اّلٰله َك ُِهُ الُْمْفِلُحْوَن   ِان

ِٕ
ى
ۗ  10نَا َوَاَطْعنَا  ۭ  َوُاوله

جاتا ہے کہ ہللا اور اس کے رسول ان  ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں ٰ اس لئے بالیا

یہی لوگ کامیاب ہونے والے ( ۱)میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا 

 ہیں۔

 یہ اہل کفر و نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار و عمل کا بیان ہے۔ ۱۔٢۱

 
َ َويَ  َش اّلٰله َ َوَرُسْوََلٗ َوَُيْ ُِّطعِ اّلٰله ُزْوَن َوَمْن ي

ِٕ
َك ُِهُ الَْفاۗى

ِٕ
ى
ۗ  11تَّْقِه فَُاوله

جو بھی ہللا تعاٰلی کی، اس کے رسول کی فرماں برداری کریں، خوف اٰلہی رکھیں اور اس کے 

 ۔(۱)عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں 

ہللا  یعنی فالح و کامیابی کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معامالت میں ۱۔٢۴

اور رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے اور انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور 

 خشیت اٰلہی اور تقٰوی سے متصف ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ، جو ان صفات سے محروم ہیں۔

 
ُرُجنَّ ۭ قُْل َلَّ تُْقِسمُ  ْٰ ْن َاَمْرََتُْم لََي

ِٕ
ْم لَى َد َايَْماِِنِ ِ ََجْ َ َخِبْْيٌۢ ِبَما تَْعَملُْوَن   َوَاْقَسُمْوا ِِبّلٰله ْعُرْوفٌَة  ۭ ِانَّ اّلٰله  11ْوا  ۚ َطاعٌَة مَّ

بڑی پختگی کے ساتھ ہللا تعاٰلی کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل 

( ۱)معلوم ہے ( کی حقیقت)اطاعت ( تمہاری)کھڑے ہونگے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ 

 کر رہے ہو ہللا تعاٰلی اس سے باخبر ہے۔جو کچھ تم 

اور وہ یہ ہے کہ جس طرح تم قسمیں جھوٹی کھاتے ہو، تمہاری اطاعت بھی نفاق پر مبنی  ۱۔٢۲

ہے۔ بعض نے یہ معنی کئے ہیں کہ تمہارا معاملہ اطاعت معروف ہونا چاہیئے۔ یعنی معروف 

ں، پس تم بھی ان کی مثل میں بغیر کسی قسم کے حلف کے اطاعت، جس طرح مسلمان کرتے ہی

 (ابن کثیر)ہو جاؤ۔ 

 
لْ  ا ُْحِٰ َل َوعَلَْيُُكْ مَّ ََّما عَلَْيِه َما ُْحِٰ َّْوا فَِان ُسْوَل ۚ فَِاْن تََول َ َوَاِطْيُعوا الرَّ َُ الْ قُْل َاِطْيُعوا اّلٰله ُسْوِل ِاَلَّ الَْبله  11ُمِبْْيُ  َُتْ  ۭ َوِاْن تُِطْيُعْوُه ََتَْتُدْوا  ۭ َوَما عََٰل الرَّ

کہہ دیجئے کہ ہللا کا حکم مانو، رسول ہللا کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو 

اور تم پر اس کی ( ۱)رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر الزم کر دیا گیا ہے 

تی ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتح( ۴)جوابدہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے 

 سنو رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔( ۲)کرو 
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 یعنی تبلیغ و دعوت، جو وہ ادا کر رہا ہے۔  ۱۔٢٤

یعنی تبلیغ و دعوت کو قبول کر کے ہللا اور اس کے رسول پر ایمان النا اور ان کی  ۴۔٢٤

 اطاعت کرنا۔ 

 اس لئے کہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ۲۔٢٤

 
يْنَ َوعََد  ِ َتْخلََف اَّلَّ ُْم ِِف اَْلَْرِض مََكَ اس ْ َتْخِلَفِنَّ ِت لَيَس ْ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا ِمنُُْكْ َوَُعِ يَْن اه ِ ُ اَّلَّ ْنْۢ  اّلٰله ُْم ٰمِ لَِنَّ ي اْرتَٰضه لَهُْم َولَُيَبٰدِ ِ ِمْن قَْبِلهِْم  ۠ َولَُيَمكَُِٰنَّ لَهُْم ِدْيَِنُُم اَّلَّ

ِسُقْوَن بَْعِد َخْوِفهِْم َاْمنً  َك ُِهُ الْفه
ِٕ
ى
ۗ ِِلَ فَُاوله ا  ۭ َوَمْن َكَفَر بَْعَد ذه ً  11ا  ۭ يَْعُبُدْونَِنْ ََل يُّْشُِكْوَن ِِبْ َشـْيـــــ 

تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان الئے ہیں اور نیک اعمال کئے ہیں ہللا تعاٰلی وعدہ فرما چکا 

یسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا ج

پہلے تھے اور یقیناً ان کے لئے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کرکے جما دے 

وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو ( ۱)گا جسے ان کو وہ امن امان سے بدل دے گا 

ری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق اس کے بعد بھی جو لوگ ناشک( ۴)بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے 

 ۔(۲)ہیں 

بعض نے اس وعدہ اٰلہی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص  ۱۔٢٢

قرار دیا ہے لیکن اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان اور 

خالفت راشدہ اور عہد خیر  عمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عہد

القرون میں، اس وعدہ اٰلہی کا ظہور ہوا، ہللا تعاٰلی نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا۔ 

اپنے پسندیدہ دین اسالم کو عروج دیا اور مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیا، پہلے مسلمان 

بی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی کفار عرب سے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہوگیا، ن

جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں وہ بھی اس عہد میں پوری ہوئیں۔ مثال آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے 

فرمایا تھا حیرہ سے ایک عورت تن تنہا اکیلی چلے گی اور بیت ہللا کا آ کر طواف کرے گی، 

یں ڈھیر ہو جائیں گے۔ اسے کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ کسرٰی کے خزانے تمہارے قدموں م

ان ہللا زوی ))نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ( صحیح بخاری)چنانچہ ایسا ہی ہوا 

صحیح مسلم (( )لی االرض ، فرایت مشارقھا ومغاربھا ، وان امتی سیبلغ ملکھا ما زوی لی منھا 

مشرقی اور مغربی حصے  پس میں نے اس کے"ہللا تعاٰلی نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا ("

دیکھے ، عنقریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا، جہاں تک میرے لیے زمین 

حکمرانی کی یہ وسعت بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی ، اور فارس وشام "سکیڑ دی گئی 

اور مصر افریقہ اور دیگر دور دراز کے ممالک فتح ہوئے اور کفر وشرک کی جگہ توحید 

نت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہوگئیں اور اسالمی تہذیب وتمدن کا پھریرا چار دانگ عالم میں وس

لہرا گیا۔ لیکن یہ وعدہ چونکہ مشروط تھا، جب مسلمان ایمان میں کمزور اور عمل صالح میں 

کوتاہی کے مرتکب ہوئے اور ہللا نے ان کی عزت کو ذلت میں ، ان کے اقتدار اور غلبے کو 

 اور ان کے امن واستحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا۔ غالمی میں

یہ بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط ہے جس کی وجہ سے  ۴۔٢٢

مسلمان ہللا کی مدد کے مستحق اور اس وصف توحید سے عاری ہونے کے بعد وہ ہللا کی مدد 

 سے محروم ہو جائیں گے۔ 

یمان، عمل صالح اور توحید سے محرومی ہے، جس کے بعد اس کفر سے مراد، وہی ا ۲۔٢٢

 ایک انسان ہللا کی اطاعت سے نکل جاتا اور کفر فسق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔

 
ْوَن  ُسْوَل لََعلَُُّكْ تُْرَْحُ وَة َوَاِطْيُعوا الرَّ كه تُوا الزَّ لهوَة َواه  11َوَاِقْيُموا الصَّ
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و اور ہللا تعاٰلی کے رسول کی فرماں برداری میں لگے رہو نماز کی پابندی کرو زکوة ادا کر

 (۱)تاکہ تم پر رحم کیا جائے 

یہ گویا مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ہللا کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ  ۱۔٢٦

 یہی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام کو یہ رحمت اور مدد حاصل ہوئی۔

 
يَْن كَ  ِ َسََبَّ اَّلَّ ُِٕىُم النَّاُر ۭ َولَِبئَْس الَْمِصْْيُ ََل ََتْ    11َفُرْوا ُمْعِجزِْيَن ِِف اَْلَْرِض ۚ َوَمْاوه

ہمیں ہرا دینے ( ادھر ادھر بھاگ کر)یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں 

 ان کا اصلی ٹھکانا تو جہنم ہے جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔( ۱)والے ہیں 

آپ کے مخالفین اور مکذبین ہللا کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ ہللا تعاٰلی ان کی  یعنی ۱۔٢۷

 گرفت کرنے پر ہر طرح قادر ہے۔

 
ْيَن لَْم يَْبلُُغوا الُْحَُلَ  ِ يَْن َملََكْت َايَْمانُُُكْ َواَّلَّ ِ َتْاِذنُُْكُ اَّلَّ َمنُْوا ِليَس ْ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ٍت  َّۭيه ِة َوِمْنْۢ  ِمنُُْكْ ثَلهَث َمٰره هِْْيَ َن الظَّ ِمْن قَْبِل َصلهوِة الَْفْجِر َوِحْْيَ تََضُعْوَن ِثَيابَُُكْ ِمٰ

فُْونَ  ٌِۢ بَْعَدُهنَّ ۭ َطٰوه ْم ُجنَا َُُّكْ ۭ لَيَْس عَلَْيُُكْ َوََل عَلَْْيِ ٍت ل ُ عَِلْْيٌ  عَلَْيُُكْ بَْعُضُُكْ عَٰله بَْعٍض ۭكَ بَْعِد َصلهوِة الِْعَشاِۗء     ثَلهُث َعْوره يهِت ۭ َواّلٰله ُ لَُُكُ اَْله ُ اّلٰله ِِلَ يَُبْٰيِ ذه

 11َحِكْْيٌ  

تم سے تمہاری ملکیت کے غالموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ ! ایمان والو

تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے ( اپنے آنے کی)پہنچے ہوں 

جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور عشا کی نماز کے بعد، یہ  پہلے اور ظہر کے وقت

اور پردہ کے ہیں، ان وقتوں کے ماسوا نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور ( خلوت)تینوں وقت تمہاری 

، ہللا اس (ہی)، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو (۱)نہ ان پر 

سے بیان فرما رہا ہے۔ ہللا تعاٰلی پورے علم اور کامل حکمت طرح کھول کھول کر اپنے احکام 

 واال ہے۔

یعنی ان اوقات ثالثہ کے عالوہ گھر کے مذکورہ خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت  ۱۔٢۲

 ہے کہ وہ اجازت طلب کئے بغیر گھر کے اندر آ جا سکتے ہیں۔

 
تَ  ََ اَْلَْطَفاُل ِمنُُْكُ الُْحَُلَ فَلْيَس ْ ُ عَِلْْيٌ َحِكْْيٌ َوِاَذا بَلَ يهِتٖه ۭ َواّلٰله ُ لَُُكْ اه ُ اّلٰله ِِلَ يَُبْٰيِ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم َۭكذه ِ َتْاَذَن اَّلَّ  11 ْاِذنُْوامََكَ اس ْ

جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت ( بھی)اور تمہارے بچے 

ہللا تعاٰلی تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان  (۱)مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے 

 فرماتا ہے۔ ہللا تعاٰلی ہی علم و حکمت واال ہے۔

ان بچوں سے مراد احرار بچے ہیں، بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا سا ہے، اس  ۱۔٢٢

 لئے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔

 
تٍۢ بِ َوالَْقَواِعُد ِمَن ا ََّضْعَن ِثَياَّبُنَّ غَْْيَ ُمتَََبِٰجه ٌِ َاْن ي ِّتْ ََل يَْرُجْوَن ِنََكًحا فَلَيَْس عَلَْْيِنَّ ُجنَا

ٰه َِٰساِۗء ال ْيٌع عَِلْْيٌ   لن ُ ََسِ َّهُنَّ  ۭ َواّلٰله َتْعِفْفَن َخْْيٌ ل َّس ْ زِيْنٍَة  َۭوَاْن ي

11 

نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار ( ہش ہیاور خوا)بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید 

تاہم ( ۱)رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں 

اور ہللا تعاٰلی سنتا اور جانتا ( ۴)اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لئے بہت افضل ہے، 

 ہے۔

ر رفتہ عورتیں ہیں جن کو حیض آنا بند ہوگیا ہو اور ان سے مراد وہ بوڑھی اور راز کا ۱۔٦۰

والدت کے قابل نہ رہی ہوں اس عمر میں بالعموم عورت کے اندر مرد کے لئے فطری طور پر 

جو جنسی کشش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نہ وہ کسی مرد سے نکاح کی خواہش مند ہوتی 
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سی عورتوں کو پردے میں تخفیف کی ہیں، نہ مرد ہی ان کے لئے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ ای

کپڑے اتار دیں سے مراد جو شلوار قمیض کے اوپر عورت پردے ' اجازت دے دی گئی ہے 

کے لئے بڑی چادر یا برقعہ وغیرہ کی شکل میں لیتی ہے بشرطیکہ مقصد اپنی زینت اور بناؤ 

ھو جانے کے سنگھار کا اظہار نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی جنسی کشش ک

اپنی جنسیت کو نمایاں کرنے کے مرض میں مبتال ہو ' باوجود اگر بناؤ سنگھار کے ذریعے سے 

تو اس تخفیف پردہ کے حکم سے مستشٰنی ہوگی اور اس کے لئے مکمل پردہ کرنا ضروری 

 ہوگا۔ 

 یعنی مذکورہ بوڑھی عورتیں بھی پردے میں تخفیف نہ کریں بلکہ بدستور بڑی چادر یا ۴۔٦۰

 برقعہ بھی استعمال کرتی رہیں تو یہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے۔

 
ٓ َانُْفِسُُكْ َانْ  ََل عَٰله ََل عََٰل الَْمرِيِْض َحَرٌج وَّ ََل عََٰل اَْلَْعَرجِ َحَرٌج وَّ ى َحَرٌج وَّ ُُكْ َاْو بُيُ لَيَْس عََٰل اَْلَُْعه

ِٕ
َِبۗى ُُكُْوا ِمْنْۢ بُُيْوِتُُكْ َاْو بُُيْوِت اه ههِتُُكْ َاْو بُُيْوِت  ًَتْ ْوِت ُامَّ

ِتُُكْ َاْو بُُيْوِت َاْخَواِلُُكْ اَ  اِمُُكْ َاْو بُُيْوِت َُعٰه تُُِكْ َاْو بُُيْوِت َاُْعَ ٗهٓ َاْو َصِديِْقُُكْ ۭ لَيَْس عَلَْيُُكْ ُجنَ ِاْخَواِنُُكْ َاْو بُُيْوِت َاَخوه َفاَِتَ لهِتُُكْ َاْو َما َملَْكَُتْ مَّ ٌِ َاْن ْو بُُيْوِت خه ا

ْن ِعْندِ  يًَّة ِمٰ  َانُْفِسُُكْ ََتِ
ٓ ُِٰمْوا عَٰله ْيًعا َاْو َاْشـَتاًًت  ۭ فَِاَذا َدَخلَُْتْ بُُيْوًًت فََسل ُُكُْوا ََجِ يهِت لََعلَُُّكْ تَْعِقلُْوَن  ًَتْ ُ لَُُكُ اَْله ُ اّلٰله ِِلَ يَُبْٰيِ َبًة ۭ َكذه َكًة َطيِٰ َ ِ ُمَبه    10 اّلٰله

کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے ( مطلقاً )ڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر اندھے پر، لنگ

کھالو یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں 

سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے 

روں سے یا اپنی خاالؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن گھروں یا اپنے ماموؤں کے گھ

کے کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں 

کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر 

ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے ہللا تعاٰلی کی طرف سے والوں کو سالم کر لیا کرو، دعائے خیر 

نازل شدہ، یوں ہی ہللا تعاٰلی کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ 

 لو۔

 
 َاْمٍر َجاِمعٍ 

ٓ ِ َوَرُسْوَِلٖ َوِاَذا ََكنُْوا َمَعٗه عَٰله َمنُْوا ِِبّلٰله يَْن اه ِ ََّما الُْمْؤِمنُْوَن اَّلَّ ِ  ِان ْيَن يُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله ِ َك اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ َتْاِذنُْونََك ُاوله ْيَن يَس ْ ِ َتْاِذنُْوُه  ِۭانَّ اَّلَّ َّْم يَْذَهُبْوا َحِٰته يَس ْ  ل

َ  ۭاِ  َتْغِفْر لَهُُم اّلٰله ْم فَْاَذْن ِلَٰمْن ِشئَْت ِمِْنُْم َواس ْ َتْاَذنُْوَك ِلَبْعِض َشْاِِنِ ِحْْيٌ   نَّ َوَرُسْوَِلٖ ۚ فَِاَذا اس ْ َ غَُفْوٌر رَّ  11اّلٰله

با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو ہللا تعاٰلی پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے 

معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں 

ے اجازت لے لیتے توجب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ س

پس جب ( ۱)ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو ہللا تعاٰلی پر اور اس کے رسول پر ایمان ال چکے ہیں 

ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لئے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں 

اال اجازت دے دیں اور ان کے لئے ہللا تعاٰلی سے بخشش کی دعا مانگیں، بیشک ہللا بخشنے و

 مہربان ہے۔

یعنی جمعہ وعیدین کے اجتماعات میں یا داخلی و بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لئے  ۱۔٦۴

بالئے گئے اجالس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح اگر وہ شرکت سے معذور 

ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں۔ جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ منافقین ایسے 

ماعات میں شرکت سے اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے اجازت مانگنے سے گریز کرتے اجت

 ہیں۔

 
لُ  ْيَن يَتََسلَـّ ِ ُ اَّلَّ ُسْوِل بَيْنَُُكْ َكُدعَاِۗء بَْعِضُُكْ بَْعًضا  ۭ قَْد يَْعََلُ اّلٰله َعلُْوا ُدعَاَۗء الرَّ يَْن ُيَُ ََل َّتْ ِ اِلُفْوَن َعْن َاْمِرٖهٓ َاْن تُِصْيَُبُْم ِفْتنٌَة َاْو ْوَن ِمنُُْكْ ِلَواًذا  ۚ فَلَْيْحَذِر اَّلَّ

 11يُِصْيَُبُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ  
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تم ہللا تعاٰلی کے نبی کے بالنے کو ایسا بالوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا 

سنو ( ۱)ہے تم میں سے انہیں ہللا خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں 

جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی 

 زبردست آفت نہ آپڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔

 یہ منافقین کا رویہ ہوتا تھا کہ اجتماع مشاورت سے چپکے سے کھسک جاتے۔ ۱۔٦۲

 
ِت َواَْلَرْ  وه مه ِ َما ِِف السَّ ِٰ َاََلٓ ِانَّ ّلِلٰه ُُ ُ ِب لُْوا  ۭ َواّلٰله ُُئُْم ِبَما َُعِ ِٰ ٍء عَِلْْيٌ   ِض  ۭ قَْد يَْعََلُ َمآ َانَُْتْ عَلَْيِه  ۭ َويَْوَم يُْرَجُعْوَن ِالَْيِه فَُينَب   11 ََشْ

ہے۔ جس روش پر تم ہو ( ۱)آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب ہللا تعاٰلی ہی کا 

اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ( ۴)تا ہے وہ اسے بخوبی جان

 ان کے کئے سے وہ خبردار کر دے گا۔ ہللا تعاٰلی سب کچھ جاننے واال ہے۔

خلق کے اعتبار سے بھی، ملک کے اعتبار سے بھی اور ماتحتی کے اعتبار سے بھی۔ وہ  ۱۔٦٤

دے۔ پس اس کے رسول صلی ہللا جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چیز کا چاہے، حکم 

علیہ وسلم کے معاملے میں ہللا سے ڈرتے رہنا چاہیئے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کے 

کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے اور جس سے اس نے منع کر دیا ہے، اس کا ارتکاب نہ کیا 

کی اطاعت  جائے۔ اس لئے رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس

 کی جائے۔ 

یہ مخالفین رسول صلی ہللا علیہ وسلم کو تنبیہ ہے کہ جو کچھ حرکات تم کر رہے ہو، یہ  ۴۔٦٤

نہ سمجھو کہ وہ ہللا سے مخفی رہ سکتی ہیں۔ اس کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ اس کے 

 مطابق قیامت والے دن جزا اور سزا دے گا۔

 

 

 سورة الفرقان
 (۷۷۔ تعداد آیات  ۴٢ہ نمبر سورة الفرقان ۔ سور)
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 رکوع ہیں۔( ٦)آیات اور ( ۷۷)یہ سورت مکی ہے اس میں  ۴٢ُسْو َرةُ اْلفُْر قَا ِن 

 
َل الْفُ  ْي نَزَّ ِ َك اَّلَّ َ ا  تََبه لَِمْْيَ نَِذْيَرَۨ    Ǻْرقَاَن عَٰله َعْبِدٖه ِلَيُكْوَن لِلْعه

( ۴)اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے ( ۱)بہت بابرکت ہے وہ ہللا تعاٰلی جس نے اپنے بندے پر فرقان 

 لئے آگاہ کرنے واال بن جائے۔

رق کرنے فرقان کے معنی ہیں حق و باطل، توحید و شرک اور عدل و ظلم کے درمیان کا ف ۱۔۱

واال، اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے، اس لئے اسے فرقان سے تعبیر 

 کیا۔ 

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی نبوت عالم گیر ہے اور آپ تمام  ۴۔۱

 انسانوں اور جنوں کے لئے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں، جس طرح دوسرے مقام پر

ِ اِلَْیُكْم َجِمْیعاً ) فرمایا  پہلے نبی ' ( صحیح مسلم( )354:۔ االعراف7( قُْل ٰیٓاَیُّھَا النَّاُس اِنِّْى َرُسْوُل ہللٰاٰ
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کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں 

 ے۔ یہاں ہللا کی چار صفات بیان کی گئی ہیں۔رسالت و نبوت کے بعد، توحید کا بیان کیا جا رہا ہ' 

 
ُ َْشِيٌْك ِِف الُْمِْلِ َوَخلََق ُكَّ  لَْم يَُكْن َلَّ ا وَّ ِت َواَْلَْرِض َولَْم يَتَِّخْذ َوَلً وه مه ْي ََلٗ ُمِْلُ السَّ ِ َرٗه تَْقِديًْرا اَّلَّ ٍء فََقدَّ  Ą ََشْ

نہ اس کی ( ۴)کوئی اوالد نہیں رکھتا  اور وہ( ۱)اس ہللا کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی 

اور ہرچیز کو اس نے پیدا کرکے ایک مناسب انداز ٹھہرایا ( ۲)سلطنت میں کوئی ساتھی ہے 

 ہے۔( ٤)

 یہ پہلی صفت ہے یعنی کائنات میں تصرف کا مالک صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔  ۱۔۴

جو فرشتوں کو ہللا کی بیٹیاں اس میں نصارٰی، یہود اور بعض ان عرب قبائل کا رد عمل  ۴۔۴

 قرار دیتے تھے۔ 

 کے قائلین کا رد عمل ہے۔ ( دو خداؤں کے خالق)اس میں صنم پرست مشرکین اور  ۲۔۴

ہرچیز کا خالق صرف وہی ہے اور اپنی حکمت و مشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات  ٤۔۴

کی موت اور روزی اس کو ہر وہ چیز بھی مہیا کی ہے جو اس کے مناسب حال ہے یا ہرچیز 

 نے پہلے سے ہی مقرر کر دی ہے۔

 
نُْفِسهِْم  لَُقْوَن َوََل يَْمِلُكْوَن َِلَ ُِهْ ُُيْ لُُقْوَن َشـْيـــــ ًا وَّ ِلهًَة َلَّ َُيْ ُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ اه َ ََل نُُشْوًرا َواَّتَّ وًة وَّ ََل َحيه ََل يَْمِلُكْوَن َمْوًًت وَّ ََل نَْفًعا وَّ  Ǽَْضًّا وَّ

ان لوگوں نے ہللا کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر 

سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں، یہ تو اپنی جان کے نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے 

 ۔(۱)اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں 

سے ہمہ صفات موصوف رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو رب بنا لیا لیکن ظالموں نے ای ۱۔۲

جو اپنے بارے میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے چہ جائیکہ کہ وہ کسی اور کے لئے 

کچھ کر سکنے کے اختیارات سے بہرہ ور ہوں اس کے بعد منکرین نبوت کے شبہات کا ازالہ 

 کیا جا رہا ہے۔

 
ْيَن َكفَ  ِ ُزْوًرا َوقَاَل اَّلَّ َخُرْوَن ڔ فََقْد َجاُۗءْو ُظلًْما وَّ ىُه َوَاعَانَٗه عَلَْيِه قَْوٌم اه ٓ ِافُْكَۨ افََْته َذآ ِاَلَّ ا ِاْن ھه  ڔĆُرْوٓ

اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی 

سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے  ہے، دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور( ۱)اس کی مدد کی 

 ہیں۔

مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی ہللا علیہ وسلم نے یہ کتاب گھڑنے میں یہود سے یا ان  ۱۔٤

 کے بعض دوست

میں  ۱۰۲سے مدد لی۔ جیسا کہ سورہ النحل آیت ( مثالً ابو فکیہہ یسار، عداس اور جبرو غیرہ)

 اس کی ضروری تفصیل گزر چکی ہے۔

 
َاِصْيًَل َوقَالُْوٓا اَ  ِلْْيَ اْكَتتََُبَا فَهِىيَ تُْمٰله عَلَْيِه بُْكَرًة وَّ  Ĉَساِطْْيُ اَْلَوَّ

اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں بس وہی صبح و شام 

 اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔

 
ِت  وه مه َّ ِِف السَّ ِِٰ ْي يَْعََلُ ال ِ ِحْيًما   قُْل َانَْزََلُ اَّلَّ َّٗه ََكَن غَُفْوًرا رَّ  Čَواَْلَْرِض  ۭ ِان

کہہ دیجئے کہ اسے تو اس ہللا نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے 

 بیشک وہ بڑا ہی بخشنے واال ہے مہربان ہے۔( ۱)
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میں کیا ہے؟ کیا  یہ ان کے جھوٹ اور افترا کے جواب میں کہا کہ قرآن کو تو دیکھو، اس ۱۔٦

اس کی کوئی بات غلط اور خالف واقعہ ہے؟ یقینا نہیں ہے، بلکہ ہر بات بالکل صحیح اور سچی 

ہے، اس لئے کہ اس کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا 

 ہے۔

 
َعاَم َويَْمَِشْ  ُكُ الطَّ ُسْوِل ََّيْ َذا الرَّ  Ċِِف اَْلَْسَواِق  ۭ لَْوََلٓ ُانْزَِل ِالَْيِه َمَِلٌ فَيَُكْوَن َمَعٗه نَِذْيًرا َوقَالُْوا َماِل ھه

اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے؟ کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے 

، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا، کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے واال (۱)

 بن جاتا۔

قرآن پر طعن کرنے کے بعد رسول پر طعن کیا جا رہا ہے اور یہ طعن رسول کی بشریت  ۱۔۷

پر ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں بشریت، عظمت رسالت کی متحمل نہیں۔ اس لئے انہوں نے کہا 

سول کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں آتا جاتا ہے اور ہمارے ہی جیسا بشر ہے۔ حاالنکہ ر

 کو تو بشر نہیں ہونا چاہیئے۔

 
َِّبُعْوَن ِاَلَّ  ِلُمْوَن ِاْن تَت ُكُ ِمِْنَا  ۭ َوقَاَل الٰظه ْ ٓى ِالَْيِه َكَْنٌ َاْو تَُكْوُن ََلٗ َجنٌَّة َّيَّ ْسُحْوًرا  َاْو يُلْقه  Ďَرُجًَل مَّ

میں سے یہ یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس ( ۱)یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا 

اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لئے ہو جس پر جادو کر دیا ( ۴)کھاتا 

 ۔(۲)گیا ہے۔ 

 تاکہ طلب رزق سے بےنیاز ہو۔  ۱۔۲

 تاکہ اس کی حیثیت تو ہم سے کچھ ممتاز ہو جاتی۔  ۴۔۲

 یعنی جس کی عقل و فہم سحر زدہ ہے ۲۔۲

 
بُْوا َِلَ  َتِطْيُعْوَن َسِبْيًَل   ُانُْظْر َكْيَف َْضَ   Ḍاَْلَْمثَاَل فََضلُّْوا فَََل يَس ْ

کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ پس جس سے خود ہی ! خیال تو کیجئے

 ۔(۱)بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آسکتے 

رتے ہیں، کبھی آپ کی نسبت یہ اس قسم کی باتیں اور بہتان تراشی ک! یعنی اے پیغمبر ۱۔٢

ساحر کہتے ہیں، کبھی مسحور و مجنون اور کبھی کذاب و شاعر۔ حاالنکہ یہ ساری باتیں باطل 

ہیں اور جن کے پاس ذرہ برابر بھی عقل فہم ہے، وہ ان کا جھوٹا ہونا جانتے ہیں، پس یہ ایسی 

یب ہو باتیں کر کے خود ہی راہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں راہ راست کس طرح نص

 سکتی ہے؟

 
َعْل  ُر       َوََيْ َِتَا اَْلَِْنه رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ ِِلَ َجن ْن ذه ا ِمٰ ْيٓ ِاْن َشاَۗء َجَعَل َِلَ َخْْيً ِ َك اَّلَّ َ َ قُُصْوًرا  تََبه  01ِلَّ

ہللا تعاٰلی تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو 

ے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں جس کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں اور آپ ان کے کہ

 ۔(۱)محل بھی دے دے ( پختہ)کو بہت سے 

یعنی یہ آپ کے لئے جو مطالبے کرتے ہیں، ہللا کے لئے ان کا کر دینا کوئی مشکل نہیں  ۱۔۱۰

کتا ہے جو کہ ان ہے، وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محالت دنیا میں آپ کو عطا کر س

کے دماغوں میں ہیں۔ لیکن ان کے مطالبے تو تکذیب و عناد کے طور پر ہیں نہ کہ طلب ہدایت 

 اور تالش نجات کے لئے۔
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ا  اعَِة َسِعْْيً َب ِِبلسَّ اعَِة   ۣ َوَاْعَتْدََن ِلَمْن َكذَّ بُْوا ِِبلسَّ  ۚ 00بَْل َكذَّ

اور قیامت کے جھٹالنے والوں کے ( ۱) بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں

 لئے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔

 قیامت کا جھٹالنا ہی تکذیب رسالت کا بھی باعث ہے۔ ۱۔۱۱

 
ا   َزِفْْيً ُعْوا لَهَا تََغيًُّظا وَّ ََكنٍۢ بَِعْيٍد ََسِ ْن مَّ  01ِاَذا َرَاَْتُْم ِمٰ

 (۱)سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ غصے 

یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے  ۱۔۱۴

چالئے گی اور جھنجھالئے گی، جس طرح گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لئے 

ِھَى تَفُْوُر اَِذآ اُْلقُْوا فِْیھَا َسِمُعْوا لَھَا َشِھیْ )دوسرے مقام پر فرمایا  ۔ 87( یَُّز ِمَن اْلَغْیظِ ــتََكاُد تَمَ  Ċۙقًا وَّ

جب جہنمی، جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ ' ' (( 7-4:الملک

جہنم کا ' اچھلتی ہوگی، ایسے لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی ( جوش غضب سے)

 دیکھنا اور چالنا ایک حقیقت ہے۔

 
ِنْْيَ َدَعْوا ُهنَاِِلَ ثُُبْوًرا َوِاذَ  قَرَّ قًا مُّ  ۭ 01آ ُالُْقْوا ِمِْنَا َمََكًَن َضيِٰ

اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیئے جائیں گے تو وہاں اپنے 

 لئے موت ہی موت پکاریں گے۔

 
اْدُعْوا ثُُبْورً  اِحًدا وَّ ا  ََل تَْدُعوا الَْيْوَم ثُُبْوًرا وَّ  01ا َكِثْْيً

 (۱)آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو ( ان سے کہا جائے گا)

یعنی جہنمی جب جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت آ  ۱۔۱٤

جائے، وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اب ایک موت نہیں کئی موتوں کو 

کارو۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لئے انواع و اقسام کے عذاب ہیں یعنی پ

 موتیں ہی موتیں ہیں، تم کہاں تک موت کا مطالبہ کرو گے

 
َمِصْْيًا  َِّّتْ ُوِعَد الُْمتَُّقْوَن ۭ ََكنَْت لَهُْم َجَزاًۗء وَّ ِِلَ َخْْيٌ َاْم َجنَُّة الُْخِْلِ ال  01قُْل َاذه

یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا ( ۱)کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے  آپ

 گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے۔

یہ، اشارہ ہے جہنم کے مذکورہ عذابوں کی طرف، جن میں جہنمی جکڑ بند ہو کر مبتال  ۱۔۱٢

بدلہ ہے یا وہ جنت، جس کا وعدہ متقین سے ان کے ہوں گے۔ کہ یہ بہتر ہے جو کفر و شرک کا 

تقوٰی و اطاعت اٰلہی پر کیا گیا ہے۔ یہ سوال جہنم میں کیا جائے گا لیکن اسے یہاں اس لئے نقل 

کیا گیا ہے کہ شاید جہنمیوں کے اس انجام سے عبرت پکڑ کر لوگ تقوٰی و اطاعت کا راستہ 

 جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے۔ اختیار کرلیں اور اس انجام بد سے بچ جائیں،

 
ْسـُٔـْوًَل   َِٰك َوْعًدا مَّ يَْن  ۭ ََكَن عَٰله َرب ِِلِ  01لَهُْم ِفْْيَا َما يََشاُۗءْوَن خه

وہ جو چاہیں گے ان کے لئے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمے 

 ۔(۱)وعدہ ہے جو قابل طلب ہے 

جو یقینا پورا ہو کر رہے گا، جیسے قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اسی  یعنی ایسا وعدہ، ۱۔۱٦

طرح ہللا نے اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کر لیا ہے جس کا اہل ایمان اس سے مطالبہ کر سکتے 
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ہیں۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لئے اس حسن جزا کو اپنے لئے 

 ضروری قرار دے لیا ہے۔

 
ُّ  َويَْومَ  ُٓؤََلِۗء َاْم ُِهْ َضل ِ فَيَُقْوُل َء َانَُْتْ َاْضلَلَُْتْ ِعَباِدْي هه ُِهْ َوَما يَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ُّشُ ِبْيَل َُيْ  ۭ 01وا السَّ

اور جس دن ہللا تعاٰلی انہیں اور سوائے ہللا کے جنہیں یہ پوجتے رہے، انہیں جمع کرکے 

 ۔(۱)ں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہوگئے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندو

دنیا میں ہللا کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی اور کی جاتی رہے گی۔ ان میں جمادات  ۱۔۱۷

بھی ہیں، جو غیر عاقل ہیں اور ہللا کے ( پتھر، لکڑی اور دیگر دھاتوں کی بنی ہوئی مورتیاں)

الً حضرت عزیر، حضرت مسیح علیہما السالم اور دیگر بہت نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں مث

سے نیک بندے۔ اسی طرح فرشتے اور جنات کے پجاری بھی ہونگے۔ ہللا تعاٰلی غیر عاقل 

جمادات کو بھی شعور و ادراک اور گویائی کی قوت عطا فرمائے گا اور ان سب معبودین سے 

دت کرنے کا حکم دیا تھا یا یہ اپنی مرضی تم نے میرے بندوں کو اپنی عبا! پوچھے گا کہ بتالؤ

 سے تمہاری عبادت کر کے گمراہ ہوئے تھے؟

 
تَّْعََتُْم َواه  َّتَِّخَذ ِمْن ُدْوِنَك ِمْن َاْوِلَياَۗء َولهِكْن مَّ َْْۢبِغْي لَنَآ َاْن ن نََك َما ََكَن يَن ْبحه ْكَر  ۚ َوََكنُْوا قَوْ قَالُْوا س ُ ا بُْوًرا َِبَۗءُِهْ َحّٰته نَُسوا اَّٰلِ  01مًۢ

وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا 

بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں ( ۱)کارساز بناتے 

 یہاں تک کہ وہ نصیحت بھال بیٹھے، یہ لوگ تھے ہی ہالک ہونے والے۔

عنی جب ہم خود تیرے سوا کسی کو کار ساز نہیں سمجھتے تھے تو پھر ہم اپنی بابت کس ی ۱۔۱۲

 طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم ہللا کی بجائے ہمیں اپنا ولی اور کار ساز سمجھو۔

 
 َّ ا ۚ َوَمْن ي ََل نَّْصً فًا وَّ َتِطْيُعْوَن َِصْ بُْوُُكْ ِبَما تَُقْولُْوَن   فََما تَس ْ ا  فََقْد َكذَّ نُُْكْ نُِذْقُه عََذاًِب َكِبْْيً  01ْظَِلْ ِمٰ

تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹالیا، اب نہ تو تم عذابوں کے پھیرنے کی طاقت 

 تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔( ۱)ہے، نہ مدد کرنے کی 

ے مخاطب ہو کر ہللا تعاٰلی کہے گا کہ تم جن کو اپنا یہ ہللا تعاٰلی کا قول ہے جو مشرکین س ۱۔۱٢

معبود گمان کرتے تھے، انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے اور تم 

نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے صفائی کا اعالن کر دیا ہے۔ گویا جن کو تم اپنا مددگار 

اب کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میرے عذاب  سمجھتے تھے، وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے۔

 کو اپنے سے پھیر سکو اور اپنی مدد کر سکو۔

 
َعاَم َويَْمُشْوَن ِِف اَْلَْسَواِق  ۭ ُْم لََياُُْكُْوَن الطَّ ٓ ِاِنَّ ا   َۭوَجَعلْنَا بَْعَضُُكْ ِلَبْعٍض ِفْتنًَة  َوَمآ َاْرَسلْنَا قَْبَِلَ ِمَن الُْمْرَسِلْْيَ ِاَلَّ َُّك بَِصْْيً ْوَن  ۚ َوََكَن َرب    11 َاتَْصَِبُ

اور بازاروں ( ۱)ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے 

اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ( ۴)میں بھی چلتے پھرتے تھے 

 ۔(٤)ھ دیکھنے واال ہے کیا تم صبر کروگے؟ تیرا رب سب کچ( ۲)ذریعہ بنا دیا 

 یعنی وہ انسان تھے اور غذا کے محتاج۔  ۱۔۴۰

یعنی رزق حالل کی فراہمی کے لئے کسب و تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے یہ  ۴۔۴۰

 ہے کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی نہیں، جس طرح کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔

ن پر ایمان النے والوں کی بھی آزمائش یعنی ہم نے انبیاء کو اور ان کے ذریعے سے ا ۲۔۴۰

کی، تاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے، جنہوں نے آزمائش میں صبر کا دامن پکڑے رکھ، 

 وہ کامیاب اور دوسرے ناکام رہے؛ اسی لئے آگے فرمایا، کیا تم صبر کرو گے؟،



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 804 

 

  19پارہ  
 

ْيَن ََل يَْرُجْوَن ِلَقاَۗءََن لَْوََلٓ ُانْ  ِ ا  َوقَاَل اَّلَّ ا َكِبْْيً ٓ َانُْفِسهِْم َوَعَتْو ُعُتوًّ ْوا  ِِفْ َتْكََبُ َّنَا ۭ لَـَقِد اس ْ ي َرب َكُة َاْو نَره
ِٕ
 10     زَِل عَلَْينَا الَْملهۗى

اور جنہیں ہماری مالقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ 

ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا ( ۴)دیکھ لیتے  یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو( ۱)

 سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔

یعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کی بجائے، کسی فرشتے کو بنا کر بھیجا جاتا۔  ۱۔۴۱

یا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے 

 ر وہ اس بشر رسول کی تصدیق کرتے۔ او

یعنی رب آ کر ہمیں کہتا کہ محمد صلی ہللا علیہ وسلم میرا رسول ہے اور اس پر ایمان النا  ۴۔۴۱

 تمہارے لئے ضروری ہے۔

اسی استکبار اور سرکشی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں جو ہللا  ۲۔۴۱

تعاٰلی تو ایمان بالغیب کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے تعاٰلی کی منشا کے خالف ہیں ہللا 

اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے یا آپ خود زمین پر نزول فرما لے تو اس 

کے بعد ان کی آزمائش کا پہلو ہی ختم ہو جائے اس لیے ہللا تعاٰلی ایسا کام کیونکر کر سکتا ہے 

 ت تکوینی کے خالف ہے؟جو اس کی حکمت تخلیق اور مشی

 
ْحُجْوًرا       ٍذ ِلٰلُْمْجرِِمْْيَ َويَُقْولُْوَن ِحْجـًرا مَّ

ِٕ
ى يَْوَمى َكَة ََل بُّْشه

ِٕ
 11يَْوَم يََرْوَن الَْملهۗى

اور ( ۱)جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی 

 (۴)کہیں گے یہ محروم ہی محروم کئے گئے 

اس دن سے مراد موت کا دن ہے یعنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں  ۱۔۴۴

لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت 

نہیں ہوگی اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں 

بیث جسم سے نکل جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے جس پر فرشتے اسے اے خبیث روح خ

ي اِْذ یَتََوفَّى الَِّذْیَن َكفَُروا  )مارتے اور کوٹتے ہیں جیسا کہ  ٕىَِكةُ یَْضِربُْوَن ُوُجْوھَھُْم ۘ  اْلَملٰ  ۘ  َولَْو تَٰرٓ

ِ َكِذبًا اَْو قَاَل َومَ )، (50:۔ االنفال4( َوُذْوقُْوا َعَذاَب اْلَحِرْیقِ  ۘ  َواَْدبَاَرھُْم  ِن اْفتَٰري َعلَي ہللٰاٰ ْن اَْظلَُم ِممَّ

 ُ َمْن قَاَل َساُْنِزُل ِمْثَل َمآ اَْنَزَل ہللٰاٰ لُِمْوَن فِْي َغَمٰرِت  ۘ  اُْوِحَي اِلَيَّ َولَْم یُْوَح اِلَْیِه َشْيٌء وَّ ي اِِذ الظٰٰ َولَْو تَٰرٓ

ا اَیْ ۘ  اْلَمْوِت َواْلَملٰ  ا اَْنفَُسُكْم  ۘ  ِدْیِھْم ٕىَِكةُ بَاِسطُْوٓ اَْلیَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلھُْوِن بَِما ُكْنتُْم تَقُْولُْوَن  ۘ  اَْخِرُجْوٓ

ِ َغْیَر اْلَحقِّ َوُكْنتُْم َعْن ٰاٰیتِٖه تَْستَْكبُِرْونَ  میں ہے اس کے برعکس مومن کا ( 81:۔ االنعام8( َعلَي ہللٰاٰ

ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی حال وقت احتضار جان کنی کے وقت یہ 

میں ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے  ۲۰،۲۴نوید جاں فزا سناتے ہیں جیسا کہ سورہ حم السجدة 

کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی نکل اور ایسی 

ے راضی ہے۔ تفصیل کے لیے جگہ چل جہاں ہللا کی نعمتیں ہیں اور وہ رب ہے جو تجھ س

دیکھئے مسند احمد، ابن ماجہ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے امام ابن کثیر 

فرماتے ہیں کہ دونوں ہی قول صحیح ہیں اس لیے کہ دونوں ہی دن ایسے ہیں کہ فرشتے مومن 

خوشخبری اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں مومنوں کو رحمت ورضوان الہی کی 

 اور کافروں کو ہالکت وخسران کی خبر دیتے ہیں۔ 
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ِحْجر کے اصل معنی ہیں منع کرنا، روک دینا۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی  ۴۔۴۴

بےوقوفی یا کم عمری کی وجہ سے اس کے اپنے مال کو خرچ کرنے سے روک دے تو کہتے 

کرنے سے روک دیا ہے۔ اسی مفہوم میں ہیں َحَجَر اْلقَاِضْی َعٰلی فاَُلِن قاضی نے فالں کو تصرف 

خانہ کعبہ کے اس حصے حطیم کو حجر کہا جاتا ہے جسے قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں شامل 

نہیں کیا تھا اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے طواف 

یا گیا ہے کرتے وقت اس کے بیرونی حصے سے گزرنا چاہیے جسے دیوار سے ممتاز کر د

اور عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے اس لیے کہ عقل بھی انسانوں کو ایسے کاموں سے روکتی 

ہے جو انسان کے الئق نہیں ہیں معنی یہ ہیں کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں 

سے محروم ہو جن کی خوشخبری متقین کو دی جاتی ہے یعنی یہ حراما محرما علیکم کے معنی 

ں ہے آج جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں تم پر حرام ہیں اس کے مستحق صرف اہل ایمان می

 وتقوی ہوں گے۔

 
نْثُْوًرا        ُه َهَباًۗء مَّ لُْوا ِمْن َُعٍَل فََجـَعلْنه  11َوقَِدْمنَآ ِاٰله َما َُعِ

وں کی طرح اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذر

 (۱)کر دیا 

ھَبَاَء ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی  ۱۔۴۲

سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن 

ے، نہیں ہے۔ کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن ان ہی ذروں کی طرح بےحیثیت ہونگ

کیونکہ وہ ایمان و اخالص سے بھی خالی ہونگے اور موافقت شریعت کی مطابقت بھی۔ یہاں 

کافروں کے اعمال کو جس طرح بےحیثیت ذروں کی مثل کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے 

مقامات پر کہیں راکھ سے، کہیں سراب سے اور کہیں صاف چکنے پتھر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 

ِ َكِذبًا اَْو قَاَل )گزر جکی ہیں مالحظہ ہو یہ ساری تمثیالت پہلے  ِن اْفتَٰري َعلَي ہللٰاٰ َوَمْن اَْظلَُم ِممَّ

 ُ َمْن قَاَل َساُْنِزُل ِمْثَل َمآ اَْنَزَل ہللٰاٰ لُِمْوَن فِْي َغَمٰرِت  ۘ  اُْوِحَي اِلَيَّ َولَْم یُْوَح اِلَْیِه َشْيٌء وَّ ي اِِذ الظٰٰ َولَْو تَٰرٓ

ا اَْیِدْیِھْم ۘ  لٰ اْلَمْوِت َواْلمَ  ا اَْنفَُسُكْم  ۘ  ٕىَِكةُ بَاِسطُْوٓ اَْلیَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلھُْوِن بَِما ُكْنتُْم تَقُْولُْوَن  ۘ  اَْخِرُجْوٓ

ِ َغْیَر اْلَحقِّ َوُكْنتُْم َعْن ٰاٰیتِٖه تَْستَْكبُِرْونَ  ِھْم اَْعَمالُھُْم َمثَُل الَِّذْیَن َكفَُرْوا بَِربِّ ( )482:۔ البقرة4( َعلَي ہللٰاٰ

ْیُح فِْي یَْوٍم َعاِصٍف  ۘ  َكَرَمادِ  ا َكَسبُْوا َعٰلي َشْيٍء   ۘ  اْشـتَدَّْت بِِه الرِّ ٰلُل  ۘ  اَل یَْقِدُرْوَن ِممَّ ٰذلَِك ھَُو الضَّ

 (34:۔ ابراہیم 32( اْلبَِعْیدُ 

 
َاْحَسُن َمِقيْ  ا وَّ ْستـَـَقرًّ ٍذ َخْْيٌ مُّ

ِٕ
ُب الَْجنَِّة يَْوَمى  11ًَل      َاْْصه

 (۱)البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانا بہتر ہوگا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہوگی 

بعض نے اس سے یہ استدالل بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کے لئے قیامت کا یہ ہولناک دن  ۱۔۴٤

اتنا مختصر اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ قیلولے کے وقت تک یہ فارغ ہو جائیں گے اور 

یں یہ اہل خاندان اور حور عین کے ساتھ دوپہر کو آرام فرما ہونگے، جس طرح حدیث جنت م

میں ہے کہ مومن کے لئے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر لینا 

 (۷٢۔٤مسند احمد )

 
َكُة تََْنِ 
ِٕ
َماُۗء ِِبلْغََماِم َونُٰزَِل الَْملهۗى  11يًَْل      َويَْوَم تََشقَُّق السَّ

 اور فرشتے لگا تار اتارے جائیں گے۔( ۱)اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائیگا 
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اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فگن ہو جائیں گے، ہللا تعاٰلی  ۱۔۴٢

فرشتوں کے جلو میں، میدان محشر میں، جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، حساب کتاب کے لئے 

 سے واضح ہے۔ ۴۱۰جلوہ فرما ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرة آیت 

 
ا          ِفرِْيَن َعِسْْيً ِن ۭ َوََكَن يَْوًما عََٰل اْلكه ْْحه ِذَۨ الَْحقُّ ِللرَّ

ِٕ
 11َالُْمِْلُ يَْوَمى

 اور اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحٰمن کا ہی ہوگا اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا

 
ُسْوِل َسِبْيًَل       َويَْوَم يَعَ  َْذُت َمَع الرَّ اِلُم عَٰله يََديِْه يَُقْوُل يهلَْيتَِن اَّتَّ  11ضُّ الظَّ

اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول ہللا کی 

 راہ اختیار کی ہوتی۔

 
ْذ فََُلًَن َخلِ  ِ  11ْيًَل      يهَويْلَِته لَْيتَِنْ لَْم َاَّتَّ

 (۱)ہائے افسوس کاش کہ میں نے فالں کو دوست نہ بنایا ہوتا 

اس سے معلوم ہوا کہ ہللا کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیئے،  ۱۔۴۲

اس لئے کہ اچھی صحبت سے انسان اچھا اور بری صحبت سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں 

ستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ اس لئے کی گمراہی کی وجہ غلط دو

حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال 

 سے و اضع کیا گیا ہے۔

 
نَْساِن َخُذوْ  ُن ِلَْلِ ْيطه ْكِر بَْعَد ِاْذ َجاَۗءِِنْ  ۭ َوََكَن الش َّ  11ًَل       لََقْد َاَضلَِّنْ َعِن اَّٰلِ

اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آپہنچی تھی اور شیطان تو 

 دغا دینے واال ہے۔( وقت پر)انسان کو 

 
َن َمهُْجْوًرا         َذا الُْقْراه ُذْوا ھه َ ُسْوُل يهَرٰبِ ِانَّ قَْوِمي اَّتَّ  11َوقَاَل الرَّ

بیشک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا ! ردگاراور رسول کہے گا کہ اے میرے پرو

(۱) 

مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تاکہ قرآن نہ سنا جا سکے، یہ بھی  ۱۔۲۰

ہجران ہے، اس پر ایمان نہ النا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے، اس پر غور و فکر کرنا اور 

نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب 

کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، یہ بھی ہجران ہے یعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا 

 ہے، جس کے خالف قیامت والے دن ہللا کے پیغمبر ہللا کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے۔

 
ِٰ نَِبٍٰ عَُدوًّ  ُُ ِِلَ َجَعلْنَا ِل ا        َوَكذه نَِصْْيً َِٰك َهاِدًَّي وَّ ى ِبَرب َن الُْمْجرِِمْْيَ  ۭ َوَكفه  10ا ِمٰ

اور تیرا رب ہی ہدایت ( ۱)اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن گناہگاروں کو بنا دیا ہے 

 کرنے واال کافی ہے۔

ن ہیں یعنی جس طرح اے محمد صلی ہللا علیہ وسلم تیری قوم میں سے وہ لوگ تیرے دشم ۱۔۲۱

جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح گزشتہ امتوں میں بھی تھا، یعنی ہر نبی کے دشمن وہ 

َمثَُل الَِّذْیَن َكفَُرْوا )لوگ ہوتے تھے جو گناہگار تھے، وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بالتے تھے 

ْیُح فِْي یَوْ  ۘ  بَِربِِّھْم اَْعَمالُھُْم َكَرَمادِ  ا َكَسبُْوا َعٰلي َشْيٍء   ۘ  ٍم َعاِصٍف اْشـتَدَّْت بِِه الرِّ ٰذلَِك  ۘ  اَل یَْقِدُرْوَن ِممَّ

ٰلُل اْلبَِعْیدُ   میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔( 334:۔ االنعام8( ھَُو الضَّ
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یعنی یہ کافر گو لوگوں کو ہللا کے راستے سے روکتے ہیں لیکن تیرا رب جس کو ہدایت  ۴۔۲۱ 

 سکتا ہے؟ اصل ہادی اور مددگار تو تیرا رب ہی ہے۔ دے اس کو ہدایت سے کون روک

 
َت ِبٖه فَُؤا ِٰ ِِلَ   ڔ ِلُنثَب اِحَدًة   ڔ َكذه ََلً وَّ ُن َُجْ ْيَن َكَفُرْوا لَْوََل نُٰزَِل عَلَْيِه الُْقْراه ِ ُه تَْرِتْيًَل       َوقَاَل اَّلَّ َّلْنه  11َدَك َوَرت

اسی طرح ہم ( ۱)ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا  اور کافروں نے کہا اس پر قرآن سارا کا سارا

کرکے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ( تھوڑا تھوڑا)نے 

 ۔(۴)ہی پڑھ سنایا ہے 

 جس طرح تورات، انجیل اور زبور وغیرہ کتابیں بیک مرتبہ نازل ہوئیں۔ ۱۔۲۴

سال  ۴۲نے حاالت و ضروریات کے مطابق اس قرآن کو ہللا نے جواب میں فرمایا کہ ہم  ۴۔۲۴

تیرا اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے ! میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اے پیغمبر

َوقُْرٰانًا فََرْقٰنهُ لِتَْقَراَٗہ َعلَي النَّاِس َعٰلي )خوب ذہن نشین ہو جائے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا 

نَزَّ  اور قرآن، اس کو ہم نے جدا جدا کیا، تاکہ تو اسے ' ( 308:۔ االسراء37( ْلٰنهُ تَْنِزْیاًل ُمْكٍث وَّ

۔ اس قران کی مثال 'لوگوں پر رک رک کر پڑھے اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا 

بارش کی طرح ہے بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے 

بالعموم اسی وقت ہوتا ہے جب بارش وقتا فوقتا نازل ہو نہ کہ ایک ہی مرتبہ ساری اور یہ فائدہ 

 بارش کے نزول سے۔

 
ا        َك ِِبلَْحٰقِ َوَاْحَسَن تَْفِسْْيً تُْونََك ِبَمثٍَل ِاَلَّ ِجْئنه  ۭ 11َوََل ََّيْ

تا دیں گے یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال الئیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ دلیل آپ کو ب

(۱) 

یہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت و علت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ  ۱۔۲۲

مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم 

اس کا جواب یا وضاحت پیش کر دیں گے اور یوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں 

 ۔ملے گا

 
َاَضلُّ َسِبْيًَل          ََكًَن وَّ َك َْش  مَّ

ِٕ
ى
ۗ َ      ُاوله َّنَّ ْوَن عَٰله ُوُجْوِههِْم ِاٰله ََجَ َّشُ ْيَن ُُيْ ِ    11َاَّلَّ

جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کئے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ 

 تر راستے والے ہیں۔

 
تَيْنَا ُمْوَٰس  ُرْوَن َوِزْيًرا          َولََقْد اه َب َوَجَعلْنَا َمَعٗهٓ َاَخاُه هه  ښ11اْلِكته

اور بالشبہ ہم نے موسٰی کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا 

 دیا۔

 
ُْم تَدْ  ْرِنه يهتِنَا  ۭ فََدمَّ بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ ِ ا         فَُقلْنَا اْذَهَبآ ِاَٰل الَْقْوِم اَّلَّ  ۭ 11ِمْْيً

اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹال رہے ہیں۔ پھر ہم 

 نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔

 
ِلمِ  يًَة   ۭ َوَاْعَتْدََن ِللٰظه ُْم ِللنَّاِس اه ُْم َوَجَعلِْنه ُسَل َاْغَرْقِنه بُوا الرُّ ا َكذَّ َّمَّ  ښ11ْْيَ عََذاًِب َاِلـــْيًما        َوقَْوَم نُْوٍِ ل

اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے 

 لئے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ اور ہم نے ظالموں کے لئے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔
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ٰسِ َوقُرُ  َب الرَّ ثَُمــْوَد۟ا َوَاْْصه عَاًدا وَّ ا      وَّ ِِلَ َكِثْْيً  11ْونـًـْۢا بَْْيَ ذه

اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں ( ۱)اور عادیوں اور ثمودیوں اور کنوئیں والوں کو 

 ۔(ہالک کر دیا( )۴)کو

س کنوئیں والے۔ اس کی تعین میں مفسرین کے  ۱۔۲۲ رس کے معنی کنویں کے ہیں۔ اَْصَحاُب الرَّ

ریر طبری نے کہا کہ اس سے مراد اصحاب االخدود ہیں جن کا درمیان اختالف ہے، امام ابن ج

 ( ابن کثیر)ذکر سورة البروج میں ہے 

قرن کے صحیح معنی ہیں ہم عصر لوگوں کا ایک گروہ۔ جب ایک نسل کے لوگ ختم ہو ۴۔۲۲

، اس کے معنی ہیں ہر نبی کی (ابن کثیر)جائیں تو دوسری نسل دوسرا قدیم زمانہ کہالئے گی۔ 

 ایک زمانہ ہو سکتی ہے۔ امت بھی

 
ا         ََن تَْتِبْْيً ْ بْنَا ََلُ اَْلَْمثَاَل ۡ َولُُكًّ تََبَّ  11َولُُكًّ َْضَ

 ۔(۴)پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا ( ۱)اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کیں 

 یعنی دالئل کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دی۔  ۱۔۲٢

 تمام حجت کے بعد۔ یعنی ۴۔۲٢

 
ْوِء ۭ َافَََلْ يَُكْونُْوا يََرْوَِنَا  ۚ بَْل ََكنُْوا  ٓ ُاْمِطَرْت َمَطَر السَّ َِّّتْ  11ََل يَْرُجْوَن نُُشْوًرا       َولََقْد َاتَْوا عََٰل الَْقْريَِة ال

یا ک( ۱)یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح بارش برسائی گئی 

 ۔(۴)یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں 

بستی سے، قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ وغیرہ مراد ہیں اور بری بارش سے  ۱۔٤۰

پتھروں کی بارش مراد ہے۔ ان بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر کھنگر پتھروں 

ا َجا)ارش کی گئی تھی جیسا کہ کی ب ْن ۘ  فَلَمَّ َء اَْمُرنَا َجَعْلنَا َعالِیَھَا َسافِلَھَا َواَْمطَْرنَا َعلَْیھَا ِحَجاَرةً مِّ

ْنُضْودٍ  ْیٍل ڏ مَّ میں بیان ہے۔ یہ بستیاں شام فلسطین کے راستے میں پڑتی ہیں، ( 44:۔ہود33( ِسجِّ

 جن سے گزر کر ہی اہل مکہ آتے جاتے تھے۔ 

اس لئے ان تباہ شدہ بستیوں اور ان کے کھنڈرات دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے۔  ۴۔٤۰

 اور آیات اٰلہی اور ہللا کے رسول کو جھٹالنے سے باز نہیں آتے۔

 
ُ َرُسْوًَل        ْي بََعَث اّلٰله ِ َذا اَّلَّ َّتَِّخُذْونََك ِاَلَّ ُهُزًوا  ۭ َاھه  10َوِاَذا َرَاْوَك ِاْن ي

مہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخر پن کرنے لگتے ہیں۔ کہ کیا یہی وہ شخص اور ت

 ۔(۱)ہیں جنہیں ہللا تعاٰلی نے رسول بنا کر بھیجا ہے 

کیا یہ وہ شخص ( 18:۔ االنبیاء43( اَٰھَذا الَِّذْي یَْذُكُر ٰالِھَتَُكمْ )دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا  ۱۔٤۱

ر کرتا ہے؟ یعنی ان کی بابت کہتا ہے کہ وہ کچھ اختیار نہیں ہے جو تمہارے معبودوں کا ذک

رکھتے۔ اس حقیقت کا اظہار ہی مشرکین کے نزدیک ان کے معبودوں کی توہین تھی۔ جیسے آج 

بھی قبر پرستوں کو کہا جائے کہ قبروں میں مدفون بزرگ کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار 

  کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔نہیں رکھتے تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء ہللا

 
ََن عَلَْْيَا   ۭ َوَسْوَف يَْعلَُمْوَن ِحْْيَ يََرْوَن الَْعَذا ِلهَِتنَا لَْوََلٓ َاْن َصََبْ  11َب َمْن َاَضلُّ َسِبْيًَل       ِاْن ََكَد لَُيِضلُّنَا َعْن اه

معبودوں سے بہکا دینے  کہ ہم اس پر جمے رہے ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے( وہ تو کہئے)

اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ( ۱)میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی 

 (۴)ہوجائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا؟ 
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یعنی ہم ہی اپنے آباؤ اجداد کی تقلید اور روایتی مذہب سے وابستگی کی وجہ سے غیر ہللا  ۱۔٤۴

ز نہیں آئے ورنہ اس پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم نے تو ہمیں گمراہ کرنے میں کی عبادت سے با

کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہللا تعاٰلی نے مشرکوں کا یہ قول نقل فرمایا کہ کس طرح وہ شرک پر 

 جمے ہوئے ہیں کہ اس میں فخر کر رہے ہیں

ہل توحید گمراہ نظر آتے یعنی اس دنیا میں تو ان مشرکین اور غیر ہللا کے پجاریوں کو ا ۴۔٤۴

ہیں لیکن جب یہ ہللا کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور وہاں انہیں شرک کی وجہ سے عذاب الہی 

سے دوچار ہونا پڑے گا تو پتہ لگے گا کہ گمراہ کون تھا؟ ایک ہللا کی عبادت کرنے والے یا در 

 در پر اپنی جبینیں جھکانے والے؟

 
ََذ ِالهـهَ ىُه  ۭ َافََانَْت تَُكْوُن عَلَْيِه َوِكْيًَل        َاَرَءيَْت َمِن اَّتَّ    11ٗه َهوه

کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے کیا آپ اس کے 

 (۱)ذمہ دار ہوسکتے ہیں؟ 

یعنی جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگی اسی کو اپنا دین ومذہب بنا لیا کیا ایسے شخص  ۱۔٤۲

و تو راہ یاب کر سکتا ہے یا ہللا کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس کو دوسرے مقام پر اس ک

طرح بیان فرمایا کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا پس وہ اسے اچھا 

سمجھتا ہے پس ہللا تعاٰلی ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ یاب پس تو 

ت و افسوس نہ کر۔ فاطر۔ حضرت ابن عباس رضی ہللا عنہما اس کی تفسیر میں ان پر حسر

فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا جب اسے 

اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر 

کہ ایسے اشخاص جو عقل وفہم سے اس طرح عاری اور محض دیتا ابن کثیر۔ مطلب یہ ہے 

خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اے پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم کیا تو ان کو ہدایت کے 

 راستے پر لگا سکتا ہے؟ یعنی نہیں لگا سکتا۔

 
ُِهْ يَْسَمُعْوَن َاْو يَْعِقلُْوَن  ۭ ِاْن ِهُْ  َسُب َانَّ اَْكََثَ نَْعاِم بَْل ُِهْ َاَضلُّ َسِبْيًَل        َاْم ََتْ    11 ِاَلَّ ََكَْلَ

کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں۔ وہ تو نرے چوپایوں 

 (۱)جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ 

تے ہیں۔ لیکن یعنی یہ چوپائے جس مقصد کے لئے پیدا کیئے گئے ہیں، اسے وہ سمجھ ۱۔٤۲

انسان، جسے صرف ہللا کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا تھا، وہ رسولوں کی یاد دہانی کے 

باوجود ہللا کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا اور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتا پھرتا ہے۔ اس اعتبار 

 سے چوپائے سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہے۔

 
َِٰك َكْيَف  ْمَس عَلَْيِه َدِلْيًَل        َالَْم تََر ِاٰله َرب لَّ  ۚ َولَْو َشاَۗء لََجَعَِلٗ َساِكنًا  ۚ ُُثَّ َجَعلْنَا الشَّ    11َمدَّ الٰظِ

اگر چاہتا تو ( ۱)کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیال دیا ہے؟ 

 ۔(۲)ایا پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بن( ۴)اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا 

یہاں سے پھر توحید کے دالئل کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھو، ہللا تعاٰلی نے کائنات میں کس  ۱۔٤٢

طرح سایہ پھیالیا ہے، جو صبح صادق کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ یعنی اس 

 وقت دھوپ نہیں ہوتی، دھوپ کے ساتھ یہ سمٹتا سکڑنا شروع ہوتا جاتا ہے۔ 

 ہ سایہ ہی رہتا، سورج کی دھوپ سائے کو ختم ہی نہ کرتی۔ یعنی ہمیش ۴۔٤٢

یعنی دھوپ سے ہی سایہ کا پتہ چلتا ہے کہ ہرچیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر  ۲۔٤٢

 سورج نہ ہوتا، تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے۔
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ا        َِّسْْيً ُه ِالَْينَا قَْبًضا ي  11ُُثَّ قََبْضنه

 (۱)ہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا ۔پھر ہم نے اسے آ

یعنی وہ سایہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اس کی جگہ رات کا گمبیھر  ۱۔ ٦ ٤

 اندھیرا چھا جاتا ہے۔

 
َاَر نُُشْوًرا        َجَعَل الِنَّ النَّْوَم ُسـَباًًت وَّ َّْيَل ِلَباًسا وَّ ْي َجَعَل لَُُكُ ال ِ  11َوُهَو اَّلَّ

اور دن ( ۴)اور نیند کو راحت بنائی ( ۱)اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لئے پردہ بنایا 

 ۔(۲)کو کھڑے ہونے کا وقت 

یعنی لباس، جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات تمہیں اپنی  ۱۔٤۷

 تاریکی میں چھپا لیتی ہے۔ 

ند انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ دیتی ہے، سبات کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں۔ نی ۴۔٤۷

جس سے اس کو راحت میسر آتی ہے۔ بعض کے نزدیک سبات کے معنی تمدد پھیلنے کے ہیں 

 نیند میں انسان دراز ہو جاتا ہے اس لیے اسے سبات کہا۔ ایسر التفاسیر وفتح القدیر۔ 

ہو کر کاروبار اور  یعنی نیند، جو موت کی بہن ہے، دن کو انسان اس نیند سے بیدار ۲۔٤۷

تجارت کے لئے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم صبح بیدار 

ِ الَِّذْی أْحیَانا بَْعَد َما اََماتَنا َواِلَْیِہ النُُّشْورُ )ہوتے تو یہ دعا پڑھتے  تمام تعریفیں اس ہللا کے ' ( اَْلَحْمُد ہلِلٰٰ

 ۔'ارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے لئے ہیں جس نے ہمیں م

 
َماِۗء َماًۗء َطهُْوًرا      ِتٖه  ۚ َوَاْنَزلْنَا ِمَن السَّ ا بَْْيَ يََدْي َرْْحَ ْيٓ َاْرَسَل الٰرِيهَح بُّْشًۢ ِ    11  َوُهَو اَّلَّ

اور ہم اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے 

 (۱)آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں 

طَھُور فعول کے وزن پر آلے کے معنی میں ہے۔ یعنی ایسی چیزیں جس سے پاکیزگی  ۱۔٤۲

حاصل کی جاتی ہے جیسے وضو کے پانی کو وضو اور ایندھن کو وقود کہا جاتا ہے اس معنی 

ھی ہے حدیث میں بھی ہے میں پانی طاہر خود بھی پاک اور مطہر دوسروں کو پاک کرنے واال ب

 ئے تو ایسا پانی ناپاک ہے کما فی الحدیث ان الماء طہور ال ینجسہ شیء ابو داؤد۔ ذائقہ بدل جا

 
ا        َّ َكِثْْيً ِٰ َاََن ا َخلَْقنَآ َانَْعاًما وَّ نُْسِقيَٗه ِممَّ ْيتًا وَّ ًة مَّ  11ِلُٰنْحِيۦ ِبٖه بَِْلَ

ندہ کر دیں اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو ز

 سے چوپایوں اور انسانوں کو پالتے ہیں۔

 
ٓ اَْكََثُ النَّاِس ِاَلَّ ُكُفْوًرا       كَُّرْوا ڮ فََاٰبه  11َولََقْد َِصَّفْنهُه بَيَِْنُْم ِلَيذَّ

حاصل  وہ نصیحت( ۱)اور بیشک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ 

 (۴)کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ 

یعنی قرآن کریم کو اور بعض نے ٓصرفناہ میں ھا کا مرجع بارش قرار دیا ہے جس کا  ۱۔۲۰

مطب یہ ہوگا کہ بارش کو ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں یعنی کبھی ایک عالقے میں کبھی 

فعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ہی شہر کے ایک دوسرے عالقے میں حتی کہ بعض د

حصے میں بارش ہوتی ہے دوسروں میں نہیں ہوتی اور کبھی دوسرے حصوں میں ہوتی ہے 

پہلے حصے میں نہیں ہوتی یہ ہللا کی حکمت ومشیت ہے وہ جس طرح چاہتا ہے کہیں بارش 

 ر عالقے میں۔برساتا ہے اور کہیں نہیں اور کبھی کسی عالقے میں کبھی کسی او



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 811 

اور ایک کفر ناشکری یہ بھی ہے کہ بارش کو مشیت اٰلہی کی بجائے ستاروں کی گردش  ۴۔٢۰ 

 کا نتیجہ قرار دیا جائے، جیسا کہ اہل جاہلیت کہا کرتے تھے۔ کما فی الحدیث۔

 
َِّذْيًرا         ڮ10َولَْو ِشئْنَا لََبَعثْنَا ِِفْ ُكِٰ قَْريٍَة ن

 دیتے۔( ۱)ر بستی میں ایک ڈرانے واال بھیج اگر ہم چاہتے تو ہر ہ

لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور صرف آپ کو ہی تمام بستیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے  ۱۔۲۱

 نذیر بنا کر بھیجا ہے۔

 
ا        اًدا َكِبْْيً ِفرِْيَن َوَجاِهْدُِهْ ِبٖه َِجَ  11فَََل تُِطعِ اْلكه

قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں  پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور

(۱) 

جاھدھم بہ میں ھا ضمیر کا مرجع قرآن ہے یعنی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں یہ  ۱۔٢۴

آیت مکی ہے ابھی جہاد کا حکم نہیں مال تھا اس لیے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اوامرو نواہی 

یے جو زجر و توبیخ اور وعیدیں ہیں وہ واضح کھول کھول کر بیان کریں اور اہل کفر کے ل

 کریں۔

 
ِحْجرً  َذا ِملٌْح ُاَجاٌج  ۚ َوَجَعَل بَيَِْنَُما بَْرَزًخا وَّ ھه َذا عَْذٌب فَُراٌت وَّ ْي َمَرَج الَْبْحَريِْن ھه ِ ْحُجْوًرا     َوُهَو اَّلَّ  11ا مَّ

مزیدار اور یہ ہے  اور وہی ہے جس نے سمندر آپس میں مال رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور

 (۴)ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کردی۔ ( ۱)کھاری کڑوا 

آپ شریں کو فرات کہتے ہیں، فََرات کے معنی کاٹ دینا، توڑ دینا، میٹھا پانی پیاس کو  ۱۔٢۲

 کاٹ دیتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اَُجاج، سخت کھاری یا کڑوا۔ 

نہیں دیتی بعض نے حجرا محجورا کے معنی کیے ہیں حراما  جو ایک دوسرے سے ملنے ۴۔۲۲

محرما ان پر حرام کر دیا گیا ہے کہ میٹھا پانی کھاری یا کھاری پانی میٹھا ہو جائے اور بعض 

مفسرین نے مرج البحرین کا ترجمہ کیا ہے خلق المائین دو پانی پیدا کیے ایک میٹھا اور دوسرا 

ہروں چشموں اور کنوؤں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان پایا کھاری میٹھا پانی تو وہ ہے جو ن

جاتا ہے جس کو انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے اور کھاری پانی وہ ہے جو 

مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں ہے جو کہتے ہیں کہ زمین کا تین 

ہے جس میں انسانوں اور حیوانوں کا چوتھائی حصہ ہیں اور ایک چوتھائی حصہ خشکی کا 

بسیرا ہے یہ سمندر ساکن ہیں البتہ ان میں مد وجزر ہوتا رہتا ہے اور موجوں کا تالطم جاری 

رہتا ہے سمندری پانی کے کھاری رکھنے میں ہللا تعاٰلی کی بڑی حکمت ہے میٹھا پانی زیادہ دیر 

رنگ یا بو میں تبدیلی آجاتی ہے  تک کہیں ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے ذائقے

کھاری پانی خراب نہیں ہوتا نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگ اور بو اگر ان ساکن سمندروں کا 

پانی بھی میٹھا ہوتا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی جس سے انسانوں اور حیوانوں کا زمین میں 

اس پر مستزاد ہللا کی حکمت تو یہ رہنا مشکل ہو جاتا اس میں مرنے والے جانوروں کی سڑاند 

ہے کہ ہزاروں برس سے یہ سمندر موجود ہیں اور ان میں ہزاروں جانور مرتے ہیں اور انہی 

میں گل سڑ جاتے ہیں لیکن ہللا نے ان میں مالحت نمکیات کی اتنی مقدار رکھ دی ہے کہ وہ اس 

الی ہوائیں بھی صحیح ہیں اور کے پانی میں ذرا بھی بدبو پیدا نہیں ہونے دیتی ان سے اٹھنے و

انکا پانی بھی پاک ہے حتی کہ ان کا مردار بھی حالل ہے کما فی الحدیث۔ موطا امام مالک۔ ابن 

 ماجہ
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َُّك قَِدْيًرا         ِصهًْرا  ۭ َوََكَن َرب ًبا وَّ ا فََجَعَِلٗ نَس َ ْي َخلََق ِمَن الَْماِۗء بََّشً ِ  11َوُهَو اَّلَّ

( ۱)سان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب واال اور سسرالی رشتوں واال کر دیا وہ جس نے پانی سے ان

 قادر ہے۔( ہر چیز پر)بالشبہ آپ کا پروردگار 

نسب سے مراد رشتے داریاں ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں اور صہرا سے مراد  ۱۔٢٤

میں سسرالی وہ قرابت مندی ہے جو شادی کے بعد بیوی کی طرف سے ہو، جس کو ہماری زبان 

َن ۘ  َواَل تَْنِكُحْوا َما نََكَح ٰابَا)رشتے کہا جاتا ہے۔ ان دونوں رشتہ داریوں کی تفصیل آیت  ُؤُكْم مِّ

َمْقتًا ۘ  ِء ااِلَّ َما قَْد َسلََف ۘ  النَِّسا ٰھتُُكْم َوبَٰنتُُكمْ  ۘ  44َء َسبِْیاًل   ۘ  َوَساۘ  اِنَّٗه َكاَن فَاِحَشةً وَّ َمْت َعلَْیُكْم اُمَّ  ُحرِّ

تِْيٓ اَْرَضْعنَُكْم َواَخَ  ٰھتُُكُم الٰٰ تُُكْم َوٰخٰلتُُكْم َوبَٰنُت ااْلَِخ َوبَٰنُت ااْلُْخِت َواُمَّ َضاَعِة َواََخٰوتُُكْم َوَعٰمٰ َن الرَّ ٰوتُُكْم مِّ

ٰھُت نَِسا ْن نَِّساۘ  ٕىُِكْم َوَربَاۘ  َواُمَّ تِْي فِْي ُحُجْوِرُكْم مِّ
تِْي ۘ  ٕىِبُُكُم الٰٰ فَاِْن لَّْم تَُكْونُْوا َدَخْلتُْم  ۘ  َدَخْلتُْم بِِھنَّ  ٕىُِكُم الٰٰ

َواَْن تَْجَمُعْوا بَْیَن ااْلُْختَْیِن ااِلَّ َما قَْد  ۘ  ٕىُِكُم الَِّذْیَن ِمْن اَْصاَلبُِكْم ۘ  ٕىُِل اَْبنَاۘ  َوَحاَل  ۘ  بِِھنَّ فاََل ُجنَاَح َعلَْیُكْم 

ِحـیْ ۘ  َسلََف  َ َكاَن َغفُْوًرا رَّ میں بیان کر دی گئی ہے اور ( 44-41:۔ النساء2(  ۘ  41ًما   اِنَّ ہللٰاٰ

رضائی رشتے داریاں حدیث کی رو سے نسبی رشتوں میں شامل ہے۔ جیسا کہ فرمایا یحرم من 

 الرضاع ما یحرم من النسب۔ البخاری ومسلم۔

 
ُِهْ ۭ َوَكَ  ِ َما ََل يَْنَفُعهُْم َوََل يَُْضُّ ا       َويَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِٰٖه َظهِْْيً  11َن اْلََكِفُر عَٰله َرب

یہ ہللا کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان 

 مدد کرنے واال۔( شیطان کی)پہنچا سکیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خالف 
نَِذْيرً  ا وَّ ً َك ِاَلَّ ُمبَّٰشِ  11ا      َوَمآ َاْرَسلْنه

 بنا کر بھیجا ہے۔( نبی)ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے واال 

 
ِٰٖه َسِبْيًَل         َّتَِّخَذ ِاٰله َرب لُُُكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر ِاَلَّ َمْن َشاَۗء َاْن ي  11قُْل َمآ َاْســـ 

مگر جو شخص اپنے رب  کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا

 (۱)کی طرف راہ پکڑنا چاہے 

 یعنی یہی میرا اجر ہے کہ رب کا راستہ اختیار کر لو۔ ۱۔٢۷

 
َۨا        ى ِبٖه ِبُذنُْوِب ِعَباِدٖه َخِبْْيَ ْمِدٖه  ۭ َوَكفه ْح ِِبَ بِٰ ْي ََل يَُمْوُت َوس َ ِ ْ عََٰل الْـَحٰيِ اَّلَّ  ږ11 َوتََوكَّ

ہللا تعاٰلی پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں اور اس کی تعریف  اس ہمیشہ زندہ رہنے والے

 کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔

 
ي عََٰل الَْعْرِش ڔ َالرَّ  َتوه ٍم ُُثَّ اس ْ ِت َواَْلَْرَض َوَما بَيَِْنَُما ِِفْ ِسـتَِّة َاَّيَّ وه مه ْي َخلََق السَّ ِ ا       اَّلَّ ْل ِبٖه َخِبْْيً ُن فَْســـ   11ْْحه

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کر 

دیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ 

 لیں۔

 
ِن ۚ ْْحه ُدْوا ِللرَّ ُمُرََن َوَزاَدُِهْ نُُفْوًرا         َوِاَذا ِقْيَل لَهُُم اْْسُ ُن ۤ َانَْسُجُد ِلَما ًَتْ ْْحه  {السجدہ}ڙ11قَالُْوا َوَما الرَّ

ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان ہے کیا؟ کیا ہم 

میں مزید نے ان کی نفرت ( تبلیغ)اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے اور اس 

 (۱)اضافہ کر دیا 

َر ْحٰمن، َر ِحْیم ہللٰاٰ کی صفات اور اسمائے حسٰنی میں سے ہیں لیکن اہل جاہلیت، ہللا کو ان  ۱۔٦۰

ناموں سے نہیں پہچانتے تھے جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقعے پر جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم 
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حٰمِن الرَّ  ِ الرَّ ِحْیِم لکھوایا تو مشرکین مکہ نے کہا، ہم رحٰمن و نے معاہدے کے آغاز پر بِْسِم ہللٰاٰ

َكٰذلَِك اَْرَسْلٰنَك )مذید دیکھئے ( ۲۱۷۔۴سیرت ابن ہشام۔)لکھو ! رحیم کو نہیں جانتے۔ بِاْسِمَک اللَّھُمَّ 

ٍة قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِھَآ اَُمٌم لِّتَْتلَُوا ْحٰمِن  َعلَْیِھُم الَِّذْيٓ اَْوَحْینَآ اِلَْیكَ  ۘ  فِْيٓ اُمَّ قُْل ھَُو َربِّْي اَلٓ  ۘ  َوھُْم یَْكفُُرْوَن بِالرَّ

ْلُت َواِلَْیِه َمتَابِ  ۘ  اِٰلهَ ااِلَّ ھَُو  ْحٰمَن  ( )10:۔ الرعد31( َعلَْیِه تََوكَّ َ اَِو اْدُعوا الرَّ ا  ۘ  قُِل اْدُعوا ہللٰاٰ اَیًٰا مَّ

۔ 37( ْر بَِصاَلتَِك َواَل تَُخافِْت بِھَا َواْبتَِغ بَْیَن ٰذلَِك َسبِْیاًل َواَل تَْجـھَ  ۘ  ُء اْلُحْسٰنى  ۘ  تَْدُعْوا فَلَهُ ااْلَْسَما

یہاں بھی ان کا رحٰمن کے نام سے بدکنے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنے کا ( 330:االسراء

 ذکر ہے۔

 
قََمًرا مُّ  ًجا وَّ َجَعَل ِفْْيَا ِْسه َماِۗء بُُرْوًجا وَّ ْي َجَعَل ِِف السَّ ِ َك اَّلَّ َ ا         تََبه  10ِنْْيً

 اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی۔( ۱)بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے 

بروج۔ برج کی جمع ہے، سلف کی تفسیر میں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لئے  ۱۔٦۱

ن میں گئے ہیں۔ اور اسی مراد پر کالم کا نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسما

بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے۔ بعد کے مفسرین نے اس سے اہل نجوم کے 

مطابق بروج مراد لئے اور یہ بارہ برج ہیں، حمل،ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، 

عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت اور یہ برج سات بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں جن کے نام 

ان برجوں میں اس ( سیارے)عطارد، قمر، شمس، مشتری اور زحل۔ یہ کواکب  ہیں مریخ، زہرہ،

 (ایسرالتفاسیر)طرح اترتے ہیں جیسے یہ ان کے لئے عالی شان محل ہیں 

 
كََّر َاْو َاَراَد ُشُكْوًرا        َّذَّ َاَر ِخلَْفًة ِلَٰمْن َاَراَد َاْن ي َّْيَل َوالِنَّ ْي َجَعَل ال ِ  11َوُهَو اَّلَّ

اس شخص کی ( ۱)سی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے واال بنایا اور ا

 نصیحت کے لئے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔

یعنی رات جاتی ہے تو دن آجاتا ہے اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دونوں بیک  ۱۔٦۴

مصالح محتاج وضاحت نہیں۔ بعض نے ِخْلفَۃً کے معنی وقت جمع نہیں ہوتے، اس کے فوائد و 

 ایک دوسرے کے مخالف کے کئے ہیں یعنی رات تاریک ہے تو دن روشن۔

 
هِلُْوَن قَالُْوا َسلهًما       ِاَذا َخاَطَُبُُم الْجه ْيَن يَْمُشْوَن عََٰل اَْلَْرِض َهْوًَن وَّ ِ ِن اَّلَّ ْْحه  11   َوِعَباُد الرَّ

بندے وہ ہیں جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بےعلم ( سچے)رحمان کے 

 ۔(۱)لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سالم ہے 

سالم سے مراد یہاں اعراض اور ترک بحث ہے۔ یعنی اہل ایمان، اہل جہالت سے الجھتے  ۱۔٦۲

اختیار کرتے ہیں اور بےفائدہ بحث نہیں  نہیں ہیں بلکہ ایسے موقع پر پرہیز اور گریز کی پالیسی

 کرتے۔

 
ِقيَاًما          ْم ُْسًَّدا وَّ ِ ْيَن يَِبيُْتْوَن ِلَرّٰبِ ِ  11َواَّلَّ

 اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔

 
َ  ڰ َّنَا اِْصِْف َعنَّا عََذاَب ََجََّنَّ ْيَن يَُقْولُْوَن َرب ِ  ڰ11ِانَّ عََذاَّبَا ََكَن غََراًما       َواَّلَّ

ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، ! اور جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار

 ۔(۱)کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے واال ہے 

اس سے معلوم ہوا کہ رحٰمن کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر عبادت  ۱۔٦٢

طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر ہللا کی گرفت  کرتے ہیں اور دوسری
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میں نہ آجائیں، اس لئے وہ عذاب جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا ہللا کی عبادت و اطاعت 

کے باوجود ہللا کے عذاب اور اس کے مؤاخذے سے انسان کو بےخوف اور اپنی عبادت و 

میں مبتال نہیں ہونا چاہئے۔ اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر  اطاعت اٰلہی پر کسی غرور اور گھمنڈ

قُلُْوبُھُْم َوِجلَةٌ اَنَّھُْم اِٰلى َربِِّھْم ٰرِجُعْونَ )اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔  ۔ 41( َوالَِّذْیَن یُْؤتُْوَن َمآ ٰاتَْوا وَّ

ہ اپنے رب کی اور وہ لوگ کہ جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ و( 80:المومنون

طرف لوٹنے والے ہیں ڈر صرف اسی بات کا نہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے بلکہ 

اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ حدیث میں آیت کی 

سے اس تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم 

آیت کی بابت پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ 

بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ! صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اے ابو بکر رضی ہللا عنہ کی بیٹی

 روزے رکھتے، نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان

 کے یہ اعمال نا مقبول نہ ہو جائیں۔ الترمذی۔

 
ُمَقاًما       ا وَّ َا َساَۗءْت ُمْستـَـَقرًّ  11ِاِنَّ

 بیشک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے

 
ِِلَ قََواًما       ْوا َوََكَن بَْْيَ ذه ِفُْوا َولَْم يَـْقَُتُ ِْ ُ ْيَن ِاَذآ َانَْفُقْوا لَْم ي ِ  11َواَّلَّ

اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل 

 (۱)طریقے پر خرچ کرتے ہیں 

ہللا کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف اور ہللا کی اطاعت میں خرچ کرنا بخیلی اور ہللا  ۱۔٦۷

ح نفقات واجبہ اور اسی طر( فتح القدیر)کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے 

مباحات میں حد اعتدال سے تجاور بھی اسراف میں آسکتا ہے، اس لیے وہاں بھی احتیاط اور 

 میانہ روی نہایت ضروری ہے۔

 
ُ ِاَلَّ ِِبلْحَ  َم اّلٰله َِّّتْ َحرَّ َخَر َوََل يَْقُتلُْوَن النَّْفَس ال ِ ِالهــهًا اه ْيَن ََل يَْدُعْوَن َمَع اّلٰله ِ ِِلَ يَلَْق َاََثًما       ٰقِ َواَّلَّ َّْفَعْل ذه   11َوََل يَْزنُْوَن ۚ َوَمْن ي

اور ہللا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل 

نہ وہ زنا کے مرتکب ( ۱)کرنا ہللا تعاٰلی نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے 

 ہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال الئے گا۔اور جو کوئی ی( ۴)ہوتے ہیں 

اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صورتیں ہیں، اسالم کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار  ۱۔٦۲

کرے، جسے ارتداد کہتے ہیں، یا شادی شدہ ہو کر بدکاری کا ارتکاب کرے یا کسی کو قتل کر 

 دے۔ ان صورتوں میں قتل کیا جائے گا۔ 

ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا گناہ سب سے بڑا  حدیث میں ۴۔٦۲

ہے؟ آپ نے فرمایا۔ یہ کہ تو ہللا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے دراں حالیکہ اس نے تجھے 

پیدا کیا۔ اس نے کہا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟فرمایا، اپنی اوالد کو اس خوف سے قتل 

ے ساتھ کھائے گی، اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے کرنا کہ وہ تیر

پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی 

 ہے۔ پھر آپ نے یہی 

 (البخاری، تفسیر سورة البقرة)آیت تالوت فرمائی 

 
مَ  َعْف ََلُ الَْعَذاُب يَْوَم الِْقيه ُّضه ُِلْ ِفْيٖه ُمهَاًَن        ي  ڰ11ِة َوَُيْ
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اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں 

 رہے گا۔

 
 ُ ْم َحَسنهٍت ۭ َوََكَن اّلٰله َِتِ اه ُ َسـيِٰ ُل اّلٰله َك يَُبٰدِ

ِٕ
ى
ۗ َمَن َوَُعَِل َُعًََل َصاِلًحا فَُاوله ِحْيًما         ِاَلَّ َمْن ًَتَب َواه  11 غَُفْوًرا رَّ

ایسے لوگوں کے ( ۱)سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان الئیں اور نیک کام کریں، 

 ہللا بخشنے واال مہربانی کرنے واال ہے۔( ۴)گناہوں کو ہللا تعاٰلی نیکیوں سے بدل دیتا ہے 

ناہ معاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گ ۱۔ ۷۰

میں جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتالئی گئی ہے، تو  ٢۲ہی بڑا ہو، اور سورہ نساء کی آیت 

وہ اس صورت پر معمول ہو گی، جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کئے فوت ہوگیا۔ 

کی تو ہللا نے اسے معاف ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ سو آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ 

 ( صحیح مسلم)فرمایا 

اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ہللا تعاٰلی اس کا حال تبدیل فرما دیتا ہے اسالم قبول کرنے  ۴۔۷۰

سے پہلے وہ برائیاں کرتا تھا، اب نیکیاں کرتا ہے، پہلے شرک کرتا تھا، اب صرف ہللا واحد کی 

لکر مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب مسلمانوں کی طرف عبادت کرتا ہے، پہلے کافروں کے ساتھ م

سے کافروں سے لڑتا ہے وغیرة وغیرہ۔ دوسرے معنی یہ ہوئے کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں 

میں بدل دیا جاتا ہے اس کی تائید حدیث میں بھی ہوتی ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے 

ر میں جنت میں داخل ہونے واال ہے اور میں اس شخص کو جانتا ہوں، جو سب سے آخ' فرمایا 

سب آخر میں جہنم سے نکلنے واال ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے 

چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کئے جائیں گے، بڑے ایک طرف رکھ دیئے جائیں گے۔ اس کو کہا 

اب دے گا، انکار کی اسے جائیگا کہ تو نے فالں فالں دن فالں فالں کام کیا تھا؟ وہ ہاں میں جو

طاقت نہ ہوگی، عالوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش 

کئے جائیں گے۔ کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا تیرے لئے ہر برائی کے بدلے ایک 

یسے ہیں کہ میں نیکی ہے۔ ہللا کی مہربانی دیکھ کر کہے گا، کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ا

انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا، یہ بیان کر کے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ 

 (صحیح مسلم)آپ کے دانت ظاہر ہوگئے 

 
ِ َمتَاًِب         َّٗه يَُتْوُب ِاَٰل اّلٰله  10َوَمْن ًَتَب َوَُعَِل َصاِلًحا فَِان

ہللا تعاٰلی کی طرف سچا رجوع ( حقیقتًا)رے وہ تو اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل ک

 (۱)کرتا ہے 

پہلی توبہ کا تعلق کفر و شرک سے ہے۔ اس توبہ کا تعلق دیگر معاصی اور کوتاہیوں سے  ۱۔۷۱

 ہے۔

 
ْوا ِكَراًما        َّْغِو َمرُّ ْوا ِِبلل ْوَر    َوِاَذا َمرُّ ْيَن ََل يَْشهَُدْوَن الزُّ ِ  11َواَّلَّ

اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو ( ۱)گ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جو لو

 (۴)شرافت سے گزر جاتے ہیں 

زور کے معنی جھوٹ کے ہیں۔ ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے، اس لئے جھوٹی گواہی سے  ۱۔۷۴

 لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں مثالً، گانا اور دیگر بےہودہ جاہالنہ رسوم و

افعال، سب اس میں شامل ہیں اور ہللا کے نیک بندوں کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ کسی بھی 

 جھوٹ میں اور جھوٹی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ 
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لَْغو ہر وہ بات اور کام ہے، جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی ایسے کاموں اور باتوں  ۴۔۷۴

 عزت اور وقار سے گزر جاتے ہیں۔ میں بھی شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ

 
َياًَن        ُُعْ ْوا عَلَْْيَا َُصًّا وَّ ـرُّ ْم لَْم َُيِ ِ يهِت َرّٰبِ ُرْوا ِِبه ْيَن ِاَذا ُذكِٰ ِ  11َواَّلَّ

اور جب ان کے رب کے کالم کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے 

(۱) 

لت نہیں برتتے جیسے وہ بہرے ہوں کہ سنیں ہی نہیں یا یعنی وہ ان سے اعراض و غف ۱۔۷۲

اندھے ہوں کہ دیکھیں ہی نہیں۔ بلکہ وہ غور اور توجہ سے سنتے اور انہیں آویزہ گوش اور 

 حرز جان بناتے ہیں۔

 
اْجعَ  َة َاْعُْيٍ وَّ ٰهتِنَا قُرَّ َّنَا َهْب لَنَا ِمْن َاْزَواِجنَا َوُذٰرِي ْيَن يَُقْولُْوَن َرب ِ  11لْنَا ِللُْمتَِّقْْيَ ِاَماًما        َواَّلَّ

تو ہمیں ہماری بیویوں اور اوالد سے آنکھوں ! اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار

 (۱)کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا 

ری آنکھیں یعنی انہیں اپنا بھی فرماں بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار جس سے ہما ۱۔۷٤

 ۷٤ٹھنڈی ہوں۔

 یعنی ایسا اچھا نمونہ کہ خیر میں وہ ہماری پیروی کریں۔ ۱۔

 
َسلهًما        يًَّة وَّ ْوا َويُلَقَّْوَن ِفْْيَا ََتِ َزْوَن الُْغْرفََة ِبَما َصََبُ َك َُيْ

ِٕ
ى
ۗ    11ُاوله

یں گے جہاں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و باال خانے دیئے جائ

 انہیں دعا سالم پہنچایا جائے گا۔

 
ُمقَاًما        ا وَّ ْيَن ِفْْيَا  َۭحُسنَْت ُمْسـَتَقرًّ ِِلِ  11خه

 اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔

 
بَُْتْ فََسْوَف  ْ لَْوََل ُدعَاُۗؤُُكْ ۚ فََقْد َكذَّ    11يَُكْوُن ِلَزاًما        قُْل َما يَْعَبُؤا ِبُُكْ َرِٰبِ

( ۱)نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا ( پکارنا)اگر تمہاری دعا التجا ! کہہ دیجئے

 ۔(۴)تم تو جھٹال چکے اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی 

ب یہ ہے کہ تمہارا دعا و التجا کا مطلب، ہللا کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا اور مطل ۱۔۷۷

مقصد تخلیق ہللا کی عبادت ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہللا کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہو۔ یعنی ہللا کے 

ہاں انسان کی قدر و قیمت، اس کے ہللا پر ایمان النے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے 

 ہے۔ 

اب اس کی سزا بھی الزماً اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے ہللا کو جھٹال دیا، سو  ۴۔۷۷

تمہیں چکھنی ہے۔ چنانچہ دنیا میں یہ سزا بدر میں شکست کی صورت میں انہیں ملی اور آخرت 

 میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دو چار ہونا پڑے گا۔
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 سورة الشعراء
 (۴۴۷۔ تعداد آیات  ۴٦سورة الشعراء ۔ سورہ نمبر )

ِن الرَّ  ْْحه ِ الرَّ  ِحْْيِ       ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے
ۗسٰمۗ          Ǻطه

 (۱)طسم 

 
ِب الُْمِبْْيِ        يهُت اْلِكته  Ąِتِْلَ اه

 (۴)یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں 
 

َّْفَسَك َاَلَّ يَُكْونُْوا ُمْؤِمِنْْيَ        َ َِبِخٌع ن  Ǽلََعِلَّ

 (۱)ان کے ایمان نہ النے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے 

نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو انسانیت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدایت کے لئے جو تڑپ  ۱۔۲

 تھی، اس میں اس کا اظہار ہے۔
 

َّْت َاْعنَاقُهُْم لَهَا يًَة فََظل َماِۗء اه َن السَّ ْم ٰمِ ََّشْا نََُنِْٰل عَلَْْيِ ِضِعْْيَ       ِاْن ن  Ćخه

اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں 

 (۱)خم ہوجاتیں 

یعنی جسے مانے اور جس پر ایمان الئے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ لیکن اس طرح جبر کا پہلو  ۱۔٤

ی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی شامل ہو جاتا، جب کہ ہم نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزاد

جائے۔ اس لئے ہم نے ایسی نشانی بھی اتارنے سے گریز کیا جس سے ہمارا یہ قانون متاثر ہو۔ 

 اور صرف انبیاء و رسل بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی اکتفا کیا۔
 

ِن ُمْحَدٍث ِاَلَّ ََكنُْوا عَ  ْْحه َن الرَّ ْن ِذْكٍر ِمٰ ْم ِمٰ ِتْْيِ  Ĉْنُه ُمْعرِِضْْيَ       َوَما ََّيْ

اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے 

 والے بن گئے۔
 

ََتْزُِءْوَن        ۗـُؤا َما ََكنُْوا ِبٖه يَس ْ ْْۢبه ْم َان َيْاِتْْيِ بُْوا فَس َ  Čفََقْد َكذَّ

خبریں آجائیں گی جسکے ساتھ وہ ان لوگوں نے جھٹالیا ہے اب انکے پاس جلدی سے اسکی 

 (۱)مسخرا پن کر رہے ہیں 

یعنی تکذیب کے نتیجے میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا جسے وہ  ۱۔ ٦

ناممکن سمجھ کر استہزاء ومذاق کرتے ہیں یہ عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے جیسا کہ کئی قومیں 

س سے کسی صورت چھٹکارا نہیں ہوگا ماکانوا عنہ تباہ ہوئیں بصورت دیگر آخرت میں تو ا

معرضین نہیں کہا بلکہ ماکانوا بہ یستھزؤن کہا کیونکہ استہزا ایک تو اعراض وتکذیب کو بھی 

 مستلزم ہے دوسرے یہ اعراض وتکذیب سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ فتح القدیر۔
 

َْْۢبـْتنَا ِفْْيَا مِ  ٍ        َاَولَْم يََرْوا ِاَٰل اَْلَْرِض َُكْ َان َْ  Ċْن ُكِٰ َزْوجٍ َكِر
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کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں؟ کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر 

 (۱)اگائے ہیں؟ 

َزْوٍج کے دوسرے معنی یہاں صنف اور نوع کے کئیے گئے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی چیزیں ہم  ۱۔۷

ے بہتر اور فائدے مند ہیں۔ جیسے غلہ جات ہیں پھل نے پیدا کیں جو کریم ہیں یعنی انسان کے لئ

 میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ ہیں۔
 

ْؤِمِنْْيَ         ُِهْ مُّ ِِلَ ََلٰيًَة  ۭ َوَما ََكَن اَْكََثُ  Ďِانَّ ِِفْ ذه

 (۴)اور ان میں کے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں ( ۱)بیشک اس میں یقیناً نشانی ہے 

مردہ زمین سے یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے، تو کیا انسانوں کو دوبارہ یعنی جب ہللا تعاٰلی  ۱۔۲

 پیدا نہیں کر سکتا۔ 

یعنی اس کی یہ عظیم قدرت دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ ہللا اور رسول کی تکذیب ہی  ۴۔۲

 کرتے ہیں، ایمان نہیں التے۔
 

ِحْْيُ           ََّك لَهَُو الَْعزِيُْز الرَّ   Ḍَوِانَّ َرب

 ۔(۱)تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے اور 

یعنی ہرچیز پر اس کا غلبہ اور انتقام لینے پر وہ ہر طرح قادر ہے لیکن چونکہ وہ رحیم  ۱۔٢

بھی ہے اس لئے فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ پوری مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد مؤاخذہ کرتا 

 ہے۔
 

ٓ َاِن ا ٰه َُّك ُمْو ي َرب ِلِمْْيَ         َوِاْذ ََنده    01ـِْت الَْقْوَم الٰظه

 ۔(۱)کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا ( علیہ السالم)اور جب آپ کے رب نے موسٰی 

یہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت موسٰی علیہ السالم مدین سے اپنی اہلیہ کے  ۱۔۱۰

لئے آگ کی ضرورت  ہمراہ واپس آرہے تھے، راستے میں انہیں حرارت حاصل کرنے کے

محسوس ہوئی تو آگ کی تالش میں کوہ طور پہنچ گئے، جہاں نداء غیبی نے ان کا استقبال کیا 

اور انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا گیا اور ظالموں کو ہللا کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انکو 

 سونپ دیا گیا۔
 

 00قَْوَم ِفْرَعْوَن  ۭ َاََل يَتَُّقْوَن          

 فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے۔ قوم
 

بُْوِن        ٓ َاَخاُف َاْن يَُّكٰذِ ْ  01ۭقَاَل َرٰبِ ِاّٰنِ

( نہ)مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹال ! نے کہا میرے پروردگار( علیہ السالم)مو ٰسی 

 دیں۔
 

ُرْوَن         َويَِضْيُق َصْدِرْي َوََل يَْنَطِلُق ِلَساِِنْ فََاْرِسْل ِاٰله   01هه

پس تو ہارون کی طرف بھی ( ۴)میری زبان چل نہیں رہی ( ۱)اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے 

 ۔(۲)بھیج ( وحی)

اس خوف سے کہ وہ نہایت سرکش ہے، میری تکذیب کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طبع  ۱۔۱۲

 خوف انبیاء کو بھی ال حق ہو سکتا ہے۔ 
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کی طرف کہ حضرت موسٰی علیہ السالم زیادہ بول نہیں سکتے  یہ اشارہ ہے اس بات ۴۔۱۲

تھے۔ یا اس طرف کہ زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ سے لکنت پیدا ہوگئی تھی، جسے اہل 

 تفسیر بیان کرتے ہیں۔ 

یعنی ان کی طرف جبرائیل علیہ السالم کو وحی دے کر بھیج اور انہیں بھی نبوت سے  ۱۔۱۲

 اون بنا۔سرفراز فرما کر میرا مع
 

َّْقُتلُْوِن        ٌْْۢب فََاَخاُف َاْن ي  ۚ 01َولَهُْم عََٰلَّ َذن

بھی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار ( دعویٰ )اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا 

 (۱)نہ ڈالیں 

یہ اشارہ ہے اس قتل کی طرف، جو حضرت موسٰی علیہ السالم سے غیر ارادی طور پر  ۱۔۱٤

اور مقتول قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا، اس لئیے فرعوں اس کے بدلے میں ہوگیا تھا 

حضرت موسٰی علیہ السالم کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس کی اطالع پا کر حضرت موسٰی علیہ 

السالم مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ اس واقعہ پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے، مگر 

امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں پکڑ کر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ 

 قتل کی سزا دینے کی کوشش کرے۔ اس لئے یہ خوف بھی بال جواز نہیں تھا۔
 

َتِمُعْوَن         يهِتنَآ ِاَنَّ َمَعُُكْ مُّس ْ  01قَاَل لَُكَّ  ۚ فَاْذَهَبا ِِبه

ہم خود ( ۱)ماری نشانیاں لے کر جاؤ ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہ! جناب باری تعاٰلی نے فرمایا

 (۴)سننے والے تمہارے ساتھ ہیں 

ہللا تعاٰلی نے تسلی دی کہ تم دونوں جاؤ، میرا پیغام ان کو پہنچاؤ، تمہیں جو اندیشے الحق  ۱۔۱٢

ہیں ان سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ آیات سے مراد وہ دالئل ہیں جن سے ہر پیغمبر کو آگاہ 

ہ معجزات ہیں جو حضرت موسٰی علیہ السالم کو دیئے گئے تھے، جیسے یِد کیا جاتا ہے یا و

 بیضا اور عصا۔ 

یعنی تم جو کچھ کہو گے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہے گا، ہم سن رہے ہونگے  ۴۔۱٢

اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں فریضہ رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت 

 یں گے بلکہ نصرت ومعاونت ہے۔سے بےپرواہ نہیں ہوجائ
 

لَِمْْيَ            01فَْاِتَيا ِفْرَعْوَن فَُقْوََلٓ ِاَنَّ َرُسْوُل َرٰبِ الْعه

 تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بالشبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔
 

اِۗءيَْل        ٓ ِاْْسَ  01َۭاْن َاْرِسْل َمَعنَا بَِنْ

 (۱)تھ بنی اسرائیل روانہ کر دے کہ تو ہمارے سا

یعنی ایک بات یہ کہو کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ رب العالمین  ۱۔۱۷

چار سو )کے نمائندے اور اس کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ تو نے 

ں انہیں شام کی سرزمین پر بنی اسرائیل غالم بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کر دے تاکہ می( سال سے

 لے جاویں، جس کا ہللا نے وعدہ کیا ہوا ہے۔
 

لَِبثَْت ِفْينَا ِمْن ُُعُرَِك ِسـِنْْيَ         َِٰك ِفْينَا َوِلْيًدا وَّ    01قَاَل َالَْم نَُرب

اور ( ۱)فرعوں نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانہ میں اپنے ہاں نہیں پاال تھا؟ 

 (۴)اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ تو نے 
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فرعون نے حضرت موسٰی علیہ السالم کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کی بجائے،  ۱۔۱۲

ان کی جوابدہی کرنی شروع کر دی اور کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو ہماری گود میں اور 

 قتل کر ڈالتے تھے؟ ہمارے گھر میں پال، جب کہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو 

سال  ۲۰سال فرعون کے محل میں بسر کئے، بعض کے نزدیک  ۱۲بعض کہتے ہیں کہ  ۴۔۱۲

اور بعض کے نزدیک چالیس سال یعنی اتنی عمر ہمارے پاس گزرانے کے بعد، چند سال ادھر 

 ادھر رہ کر اب تو نبوت کا دعوٰی کرنے لگا؟
 

َِّّتْ فََعلَْت وَ  ِفرِْيَن        َوفََعلَْت فَْعلََتَك ال  01َانَْت ِمَن اْلكه

 ۔(۱)پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں ہے 

پھر ہمارا ہی کھا کر ہماری ہی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ہماری ناشکری بھی  ۱۔۱٢

 کی۔
 

ِْْٰيَ         اۗل َاََن ِمَن الضَّ  11ۭقَاَل فََعلَُْتَآ ِاًذا وَّ

نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں ( علیہ السالم)موسٰی ( حضرت)

 (۱)راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا 

یعنی یہ قتل ارادتًا نہیں تھا بلکہ ایک گھونسہ ہی تھا جو اسے مارا تھا، اس سے اس کی  ۱۔۴۰

ے جب کہ مجھ کو علم کی یہ موت واقع ہوگئی۔ عالوہ ازیں یہ واقعہ بھی نبوت سے قبل کا ہ

 روشنی نہیں دی گئی تھی۔
 

َجَعلَِنْ ِمَن الُْمْرَسِلْْيَ            ْ ُحْْكًا وَّ ا ِخْفُتُُكْ فََوَهَب ِلْ َرِٰبِ  10فََفَرْرُت ِمنُُْكْ لَمَّ

پھر تم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا 

 (۱)مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا فرمایا اور 

یعنی پہلے جو کچھ ہوا، اپنی جگہ، لیکن اب میں ہللا کا رسول ہوں، اگر میری اطاعت  ۱۔۴۱

 کرے گا تو بچ جائے گا، بصورت دیگر ہالکت تیرا مقدر ہوگی۔
 

اِۗءيَْل        ٓ ِاْْسَ َا عََٰلَّ َاْن َعبَّْدتَّ بَِنْ  ۭ 11َوِتِْلَ ِنْعَمٌة تَُمِنُّ

مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے؟ جسے تو جتال رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غالم بنا 

 (۱)رکھا ہے 

یعنی یہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتال رہا ہے کہ مجھے تو یقینا تو نے غالم نہیں  ۱۔۴۴

یم کے بنایا اور آزاد چھوڑے رکھا لیکن میری پوری قوم کو غالم بنا رکھا ہے۔ اس ظلم عظ

 مقابلے میں اس احسان کی آخر حیثیت کیا ہے؟
 

لَِمْْيَ             11قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ الْعه

 (۱)ہے؟ ( چیز)فرعون نے کہا رب العالمین کیا 

یہ اس نے بطور دریافت کے نہیں، بلکہ جواب کے طور پر کہا، کیونکہ اس کا دعوٰی تو  ۱۔۴۲

ْن اِٰلِہ َغْیِریْ  َما َعلِْمُت لَُکمْ )یہ تھا  ْن اِٰلٍه َغْیِرْي  ( )مِّ فَاَْوقِْد  ۘ  َوقَاَل فِْرَعْوُن ٰیٓاَیُّھَا اْلَماَلُ َما َعلِْمُت لَُكْم مِّ

۔ 44( ٰكِذبِْینَ َواِنِّْى اَلَظُنُّٗه ِمَن الْ  ۘ  لِْي ٰیھَاٰمُن َعلَي الطِّْیِن فَاْجَعْل لِّْي َصْرًحا لََّعلِّْيٓ اَطَّلِــُع اِٰلٓى اِٰلِه ُمْوٰسي 

 'میں اپنے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود جانتا ہی نہیں ' ( 14:القصص
 

ْوِقِنْْيَ           ِت َواَْلَْرِض َوَما بَيَِْنَُما  ۭ ِاْن ُكْنَُتْ مُّ وه مه  11قَاَل َربُّ السَّ
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کی تمام  نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان( علیہ السالم )موسٰی ( حضرت)

 چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔
 

َتِمُعْوَن        ٓ َاََل تَس ْ  11قَاَل ِلَمْن َحْوََلٗ

 (۱)فرعون نے اپنے گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ 

 یعنی کیا تم اس کی بات پر تعجب نہیں کرتے کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ ۱۔۴٢
 

ِلْْيَ        قَاَل َربُُُّكْ  ُُكُ اَْلَوَّ
ِٕ
َِبۗى  11 َوَربُّ اه

نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ( علیہ السالم)حضرت موسٰی )

 ہے۔
 

ْيٓ ُاْرِسَل ِالَْيُُكْ لََمْجُنْوٌن         ِ  11قَاَل ِانَّ َرُسْولَُُكُ اَّلَّ

 و تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔تمہارا یہ رسول ج!( لوگو)فرعون نے کہا 
 

ِق َوالَْمْغرِِب َوَما بَيَِْنَُما  ِۭاْن ُكْنَُتْ تَْعِقلُْوَن         11قَاَل َربُّ الَْمّْشِ

نے فرمایا مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں ( علیہ السالم)موسٰی ( حضرت)

 ھتے ہو۔ہے، اگر تم عقل رک( ۱)کا رب 

یعنی جس نے مشرق کو مشرق بنایا، جس سے کواکب طلوع ہوتے ہیں اور مغرب کو  ۱۔۴۲

مغرب بنایا جس میں کواکب غروب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کا 

 رب اور ان کا انتظام کرنے واال بھی وہی ہے۔
 

َْذَت ِالهــهًا غَْْيِْي ََلَْجعَ  ِن اَّتَّ
ِٕ
 11لَنََّك ِمَن الَْمْسُجْوِنْْيَ       قَاَل لَى

اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں ! فرعون کہنے لگا سن لے

 (۱)میں ڈال دونگا 

فرعون نے دیکھا کہ موسٰی علیہ السالم مختلف انداز سے رب العالمین کی ربوبیت کامل  ۱۔۴٢

معقول جواب اس سے نہیں بن پا رہا ہے۔ تو اس نے  کی وضاحت کر رہے ہیں جس کا کوئی

دالئل سے صرف نظر انداز کرکے دھمکی دینی شروع کر دی اور موسٰی علیہ السالم کو قید 

 کرنے سے ڈرایا۔
 

ِبْْيٍ         ٍء مُّ  ۚ 11قَاَل َاَولَْو ِجْئُتَك ِبََشْ

 (۱)لے آؤں؟  نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز( علیہ السالم)مو ٰسی 

یعنی ایسی چیز یا معجزہ جس سے واضح ہو جائے کہ میں سچا اور واقعی ہللا کا رسول  ۱۔۲۰

 ہوں، تب بھی تو میری صداقت کو تسلیم نہیں کرے گا؟
 

ِدِقْْيَ          10قَاَل فَْاِت ِبٖهٓ ِاْن ُكْنَت ِمَن الٰصه

 فرعوں نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔
 

ِبْْيٌ        فَ  ى َعَصاُه فَِاَذا ِِهَ ثُْعَباٌن مُّ  ښ11َالْقه

 (۱)اژدھا بن گئی ( زبردست)اپنی الٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھال ( اسی وقت)آپ نے 
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بعض جگہ ثعبان کو حیۃ اور بعض جگہ جان کہا گیا ہے ثعبان وہ سانپ ہوتا ہے جو بڑا  ۱۔۲۴

او حیۃ چھوٹے بڑے دونوں قسم کے سانپوں پر بوال  ہو اور جان چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں

جاتا ہے۔ فتح القدیر۔ گویا الٹھی نے پہلے چھوٹے سانپ کی شکل اختیار کی پھر دیکھتے 

 دیکھتے اژدھا بن گئی۔ وہللا اعلم
 

ِظرِيَْن         ٌَ يََدٗه فَِاَذا ِِهَ بَْيَضاُۗء ِللنٰه نََز    11وَّ

 (۱)ہ بھی اسی وقت دیکھنے والے کو سفید چمکیال نظر آنے لگا اور اپنا ہاتھ کھینچ نکاال تو و

یعنی گریبان سے ہاتھ نکاال تو چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکتا تھا ؛ یہ دوسرا معجزہ  ۱۔۲۲

 موسٰی علیہ السالم نے پیش کیا۔
 

ِحٌر عَِلْْيٌ         َذا لَسه ٓ ِانَّ ھه    11قَاَل ِللَْمََلِ َحْوََلٗ

 (۱)کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے فرعون اپنے آس پاس 

فرعون بجائے اس کے کہ ان معجزات کو دیکھ کر، حضرت موسٰی علیہ السالم کی  ۱۔۲٤

تصدیق کرتا اور ایمان التا، اس نے جھٹالنے اور عناد کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موسٰی 

 بڑا فنکار جادوگر ہے۔علیہ السالم کی بابت کہا کہ یہ کوئی 
 

ُمُرْوَن        ْن َاْرِضُُكْ بِِسْحرِٖه ڰ فََماَذا ًَتْ رَِجُُكْ ِمٰ ْ  11يُّرِيُْد َاْن ُيُّ

یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے، بتاؤ اب 

 ۔(۱)تم کیا حکم دیتے ہو 

ئے کہا کہ وہ ان شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے تمہیں پھر اپنی قوم کو مذید بھڑکانے کے ل ۱۔۲٢

تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی اس ! یہاں سے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اب بتالؤ

 کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔
 

ِّشِيَْن       ِن حه
ِٕ
   11قَالُْوٓا َاْرِجْه َوَاَخاُه َوابَْعْث ِِف الَْمَداۗى

اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج ان سب نے کہا آپ 

 دیجئے۔
 

ِٰ َْسَّاٍر عَِلْْيٍ         ُُ تُْوَك ِب  11ََّيْ

 (۱)جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں 

یعنی ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دو، اور تمام شہروں سے جادوگروں کو  ۱۔۲۷

ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تیری تائید و نصرت ہو جمع کرکے 

جائے۔ اور یہ ہللا ہی کی طرف سے سب انتطام تھا تاکہ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اور 

دالئل کا بہ چشم خود مشاہدہ کریں، جو ہللا تعاٰلی نے حضرت موسٰی علیہ السالم کو عطا فرمائے 

 تھے۔
 

ْعلُْوٍم      فَجُ  َحَرُة ِلِمْيَقاِت يَْوٍم مَّ   11ِمَع السَّ

 (۱)پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کئے گئے 

چنانچہ جادوگروں کی ایک بہت بڑی تعداد مصر کے اطراف و جوانب سے جمع کر لی  ۱۔۲۲

تلف اقوال کے مخ)ہزار  ۲۰ہزار اور  ۲۰ہزار،  ۱٢ہزار  ۱۷ہزار،  ۱۴گئی، ان کی تعداد 

بتالئی جاتی ہے۔ اصل تعداد ہللا ہی بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ کسی مستند مأخذ میں تعداد کا ( مطابق
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ذکر نہیں ہے۔ اس کی تفصیالت اس سے قبل سورہ اعراف، سورہ طہ میں بھی گزر چکی ہیں 

ہللا تعاٰلی  گویا فرعون کی قوم قبط نے ہللا کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھانا چاہا تھا لیکن

اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا تھا چنانچہ کفر وایمان کے معرکے میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے 

کہ جب بھی کفر خم ٹھونک کر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے تو ایمان کو ہللا تعاٰلی سرخروئی 

( ي اْلبَاِطِل فَیَْدَمُغٗه فَاَِذا ھَُو َزاِھقٌ بَْل نَْقِذُف بِاْلَحقِّ َعلَ )اور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح فرمایا، 

۔ بلکہ ہم سچ کو چھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں پس وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور (34:۔ االنبیاء43

 جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔
 

ْجَتِمُعْوَن         ِقْيَل ِللنَّاِس َهْل َانَُْتْ مُّ   11وَّ

 (۱)ا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے؟ اور عام لوگوں سے بھی کہہ دی

یعنی عوام کو بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی یہ معرکہ دیکھنے کے لئے ضرور  ۱۔۲٢

 حاضر ہونا ہے۔
 

ِلِبْْيَ        َحَرَة ِاْن ََكنُْوا ُِهُ الْغه َِّبُع السَّ  11لََعلَّنَا نَت

 پیروی کریں۔ تاکہ اگر جادوگر غالب آجائیں تو ہم انکی
 

ِلِبْْيَ        ُن الْغه نَّ لَنَا ََلَْجًرا ِاْن ُكنَّا ََنْ
ِٕ
َحَرُة قَالُْوا ِلِفْرَعْوَن َاى ا َجاَۗء السَّ  10فَلَمَّ

 جادوگر آکر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟
 

َِّمَن الُْمقَ  ِبْْيَ        قَاَل نََعْم َوِانَُُّكْ ِاًذا ل  11رَّ

بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ ( بڑی خوشی سے! )فرعون نے کہا ہاں

 گے۔
 

لُْقْوَن        ٓ َالُْقْوا َمآ َانَُْتْ مُّ ٰه ْو  11قَاَل لَهُْم مُّ

 ۔(۱)نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو ( علیہ السالم)موسٰی ( حضرت)

حضرت موسٰی علیہ کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لئے  ۱۔٤۲

کہنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو ان پر یہ واضح ہو جائے کہ ہللا کے پیغمبر اتنی 

بڑی تعداد میں نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیوں سے خوف 

ا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہللا کے حکم سے یہ ساری شعبدہ بازیاں زدہ نہیں ہے۔ دوسر

آن واحد میں ختم ہو جائیں گی تو دیکھنے والوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہونگے اور شاید 

اس طرح زیادہ لوگ ہللا پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بلکہ جادوگر ہی سب سے پہلے 

 کہ آگے آرہا ہے۔ایمان لے آئے، جیسا 
 

ِلُبْوَن        ِة ِفْرَعْوَن ِاَنَّ لَنَْحُن الْغه ُْم َوقَالُْوا ِبِعزَّ  11فََالْـَقْوا ِحَبالَهُْم َوِعِصْيَّ

ہم یقیناً غالب ! انہوں نے اپنی رسیاں اور الٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم

 (۱)ہی رہیں گے 

ٰطٰہ میں گزرا کہ ان جادوگروں نے اپنے خیال میں بہت بڑا  جیسا کہ سورہ اعراف اور ۱۔٤٤

جادو پیش کیا،۔ سحروا أعین الناس واسترھبوھم وجاؤا بسحر عظیم۔ سورہ االعراف۔ حٰتی کہ 

حضرت موسٰی علیہ السالم نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا،۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ 

بی اور برتری کا بڑا یقین تھا، جیسا کہ یہاں ان موسی۔ طہ۔ چنانچہ ان جادوگروں کو اپنی کامیا
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الفاظ سے ظاہر ہے لیکن ہللا تعاٰلی نے حضرت موسٰی علیہ السالم کو تسلی دی کہ گھبرانے کی 

ضرورت نہیں ہے۔ ذرا اپنی الٹھی زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ الٹھی کا زمین پر 

شکل اختیار کر لی اور ایک ایک کر کے ان پھینکنا تھا کہ اس نے ایک خوفناک اژدھا کی 

 سارے کرتبوں کو نگل گیا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔
 

ِفُكْوَن        ٰه َعَصاُه فَِاَذا ِِهَ تَلَْقُف َما ََّيْ ى ُمْو  ښ11فََالْقه

نے بھی اپنی الٹھی میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان ( علیہ السالم)موسٰی ( حضرت)اب 

 ٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔کے جھوٹ مو
 

ِدْيَن          ِ َحَرُة ْسه    11فَُالِْقَي السَّ

 یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔
 

لَِمْْيَ         َمنَّا ِبَرٰبِ الْعه    11قَالُْوٓا اه

 اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو ہللا رب العالمین پر ایمان الئے۔
 

ُرْوَن         َرٰبِ مُ  ٰه َوهه  11ْو

 اور ہارون کے رب پر۔( علیہ السالم)یعنی موسٰی 
 

ْحَر  ۚ فَلََسْوَف تَْعلَ  ََّمُُكُ الٰسِ ْي عَل ِ ُُكُ اَّلَّ َّٗه لََكِبْْيُ َذَن لَُُكْ  ۚ ِان َمنَُْتْ ََلٗ قَْبَل َاْن اه َعنَّ َايِْديَُُكْ َوَاْرُجلَُُكْ مِٰ قَاَل اه قَـٰطِ ِعْْيَ       ُمْوَن ڛ ََلُ َِٰبنَُُّكْ َاَْجَ ََلُوَصل ْن ِخََلٍف وَّ

11 ۚ 

فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا 

سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ( ۱)ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ( سردار)

ور پر کاٹ دونگا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دونگا۔ ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے ط

(۴) 

فرعون کے لئے یہ واقعہ بڑا عجیب اور نہایت حیرت ناک تھا جن جادوگروں کے ذریعے  ۱۔٤٢

وہ فتح و غلبہ کی آس لگائے بیٹھا تھا وہی نہ صرف مغلوب ہوگئے بلکہ موقع پر ہی وہ اس رب 

ون علیہما السالم کو دالئل و معجزات دے کر پر ایمان لے آئے، جس نے حضرت موسٰی و ہار

بھیجا تھا لیکن بجائے اس کے کہ فرعون بھی غور و فکر سے کام لیتا اور ایمان التا، اس نے 

مکابرہ اور عناد کا راستہ اختیار کیا اور جادوگروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم 

د یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سازش کے ذریعے سے سب اسی کے شاگرد لگتے ہو اور تمہارا استا

َكْرتُُمْوہُ فِي اْلَمِدْینَِة لِتُْخِرُجْوا ِمْنھَآ اَْھلَھَا)تم ہمیں یہاں سے بےدخل کر دو۔  ۔ 7( اِنَّ ٰھَذا لََمْكٌر مَّ

 ۔(341:االعراف

ھ اور دایاں پیر الٹے طور پر ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب دایاں ہاتھ اور بایاں پیر یا بایاں ہات ۴۔٤٢

ہے۔ اس پر سولی مستزاد یعنی ہاتھ پیر کاٹنے سے بھی اس کی آتش غضب ٹھنڈی نہ ہوئی مذید 

 اس نے سولی پر لٹکانے کا اعالن کیا۔
 

ِٰنَا ُمنَْقِلُبْوَن        ٓ ِاٰله َرب  ۚ 11قَالُْوا ََل َضْْيَ ۡ ِاَنَّ

 لوٹنے والے ہیں ہی۔ ہم تو اپنے رب کی طرف( ۱)انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں 

الضیر۔ کوئی حرج نہیں یا ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اب جو سزا چاہے دے لے، ایمان  ۱۔٢۰

 سے نہیں پھر سکتے۔
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َل الُْمْؤِمِنْْيَ         نَآ َاْن ُكنَّآ َاوَّ يه ُّنَا َخطه َّْغِفَر لَنَا َرب  ۉ10ِاَنَّ نَــْطَمُع َاْن ي

ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری ( ۱)ے ایمان والے بنے ہیں اس بنا پر کہ ہم سب سے پہل

 سب خطائیں معاف فرما دے گا۔

ُل اْلُمْئوِمنِْیَن اس اعتبار سے کہا کہ فرعون کی قوم مسلمان نہیں ہوئی اور انہوں نے  ۱۔٢۱ أوَّ

 قبول ایمان میں سبقت کی۔
 

ٓ َاْن َاْْسِ ِبِعَبادِ  ٰه تََّبُعْوَن       َوَاْوَحْينَآ ِاٰله ُمْو  11ْيٓ ِانَُُّكْ مُّ

اور ہم نے موسٰی کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل تم سب پیچھا کئے 

 (۱)جاؤ گے 

جب مصر میں حضرت موسٰی علیہ السالم کا قیام لمبا ہو گیا اور ہر طرح سے انہوں نے  ۱۔٢۴

لیکن اس کے باوجود وہ ایمان النے پر تیار فرعون اور اس کے درباریوں پر حجت قائم کر دی۔ 

نہیں ہوئے، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ انہیں عذاب سے دوچار کر کے 

سامان عبرت بنا دیا جائے۔ چنانچہ ہللا تعاٰلی نے موسٰی علیہ السالم کو حکم دیا کہ راتوں رات 

رمایا کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا، بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور ف

 گھبرانا نہیں۔
 

ِّشِْيَن        ِن حه
ِٕ
 ۚ 11فََاْرَسَل ِفْرَعْوُن ِِف الَْمَداۗى

 فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا۔
 

ِذَمٌة قَِلْيلُْوَن        ُٓؤََلِۗء لَِّشْ    11ِانَّ هه

 (۱)کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے 

 یہ بطور تحقیر کے کہا، ورنہ ان کی تعداد چھ الکھ بتالئی جاتی ہے۔ ۱۔٢٤
 

ُظْوَن       
ِٕ
ُْم لَنَا لََغاۗى    11َوِاِنَّ

 (۱)اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں 

یعنی میری اجازت کے بغیر ان کا یہاں سے فرار ہونا ہمارے لئے غیظ و غضب کا باعث  ۱۔٢٢

 ہے۔
 

ِذُرْوَن      َوِاَنَّ لَجَ   ۭ 11ِمْيٌع حه

 (۱)اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے والے 

 اس لیے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔ ۱۔ ٦ ۲
 

ُعُيْوٍن        ْن َجنٰهٍت وَّ ُْم ِمٰ    11فََاْخَرْجِنه

 ۔باآلخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے
 

       ٍ َْ َمَقاٍم َكِر ُكُنْوٍز وَّ    11وَّ

 (۱)اور خزانوں سے۔ اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا 
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یعنی فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں کیا نکال، کہ پلٹ کر اپنے  ۱۔٢۲

مشیت سے انہیں  گھروں اور باغات میں آنا نصیب ہی نہیں ہوا، یوں ہللا تعاٰلی نے اپنی حکمت و

 تمام نعمتوں سے محروم کر کے ان کا وارث دوسروں کو بنا دیا۔
 

اِۗءيَْل       ٓ ِاْْسَ َا بَِنْ ِِلَ ۭ َوَاْوَرْثِنه  ۭ 11َكذه

 (۱)چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا ( تمام)اسی طرح ہوا اور ہم نے ان 

وہ اس سے چھین کر ہم نے بنی  یعنی جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی، ۱۔٢٢

اسرائیل کو عطا کر دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر جیسا اقتدار اور دنیاوی جاہ 

جالل ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل، مصر سے نکل جانے کے بعد 

کسی دوسری قوم کو ہم نے اس کا وارث ' مصر واپس نہیں آئے۔ نیز سورہ دخان میں فرمایا کہ 

اول الذکر اہل علم کہتے ہیں کہ قوما آخرین میں قوم کا لفظ اگرچہ عام ہے ( أیسر التفاسیر)' بنایا 

لیکن یہاں سورہ شعراء میں جب بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی صراحت آگئی ہے تو اس سے 

صر سے نکلنے مراد بھی قوم بنی اسرائیل ہی ہوگی۔ مگر خود قرآن کی صراحت کے مطابق م

کے بعد بنو اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور ان کے انکار پر چالیس 

سال کے لیے یہ داخلہ مؤخر کرکے میدان تیہ میں بھٹکایا گیا پھر وہ ارض مقدس میں داخل 

یب ہوئے چنانچہ حضرت موسٰی علیہ السالم کی قبر حدیث اسراء کے مطابق بیت المقدس کے قر

ہی ہے اس لیے صحیح معنی یہی ہے کہ جیسی نعمتیں آل فرعون کو مصر میں حاصل تھیں 

ویسی ہی نعتیں اب بنو اسرائیل کو عطا کی گئیں لیکن مصر میں نہیں بلکہ فلسطین میں وہللا 

 اعلم۔
 

ّْشِِقْْيَ          11فََاتَْبُعْوُِهْ مُّ

 (۱)پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے 

یعنی جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چال کہ نبی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل  ۱۔٦۰

گئے، تو اس کے پندار اقتدار کو بڑی ٹھیس پہنچی۔ اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل 

 کھڑا ہوا۔
 

ٓ ِاَنَّ لَُمْدَرُكْوَن   ٰه ُب ُمْو ِن قَاَل َاْْصه ا تََراَۗء الَْجْمعه  ۚ 10      فَلَمَّ

پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو موسٰی کے ساتھیوں نے کہا، ہم یقیناً پکڑ لئے 

 (۱)گئے 

یعنی فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی وہ، گھبرا اٹھے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے  ۱۔٦۱

فرعون کا لشکر، اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب دوبارہ وہی فرعون اور اس کی غالمی 

 ہوگی۔
 

َْيِْدْيِن        ْ س َ  11قَاَل لَُكَّ  ۚ ِانَّ َمِعَي َرِٰبِ

موٰسی نے کہا، ہرگز نہیں۔ یقین مانو، میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا 

(۱) 

حضرت موسٰی علیہ السالم نے تسلی دی کہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں، اب دوبارہ تم  ۱۔٦۴

 ں جاؤ گے۔ میرا رب یقینا نجات کے راستے کی نشاندہی فرمائے گا۔فرعون کی گرفت میں نہی
 

ْوِد الَْعِظْْيِ    ٓ َاِن اْْضِْب ِبَٰعَصاَك الَْبْحَر ۭ فَانَْفلََق فَََكَن ُكُّ ِفْرٍق ََكلطَّ ٰه  ۚ 11     فََاْوَحْينَآ ِاٰله ُمْو
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پس اس وقت دریا پھٹ گیا ( ۱)ہم نے موسٰی کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی الٹھی مارو 

 (۴)اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہوگیا۔ 

چنانچہ ہللا تعاٰلی نے یہ راہنمائی اور نشان دہی فرمائی کہ اپنی الٹھی سمندر پر مارو، جس  ۱۔٦۲

سے دائیں طرف کا پانی دائیں طرف اور بائیں طرف کا پانی بائیں طرف رک گیا اور دونوں کے 

بن گیا کہا جاتا ہے کہ بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ راستے بن گئے تھے وہللا  بیچ راستہ

 عالم۔ 

فرق قطعہ بحر، سمندر کا حصہ طور پہاڑ۔ یعنی پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح  ۴۔۲ ٦ 

کھڑا ہو گیا یہ ہللا تعاٰلی کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسٰی علیہ السالم اور ان کی 

 ون سے نجات پالے اس تائید الہی کے بغیر فرعون سے نجات ممکن نہیں تھی۔قوم فرع
 

َخرِْيَن          ۚ 11َوَاْزلَْفنَا َُثَّ اَْله

 ۔(۱)اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک ال کھڑا کر دیا 

اس سے مراد فرعون اور اس کا لشکر ہے یعنی ہم نے دوسروں کو سمندر کے قریب کر  ۱۔٦٤

 دیا۔
 

ِعْْيَ        َواَ  َعٗهٓ َاَْجَ ٰه َوَمْن مَّ ْينَا ُمْو  11َْۚنَ

 اور موسٰی علیہ السالم اور ان پر ایمان النے والوں کو ہم نے نجات دی۔
 

َخرِْيَن         ۭ 11ُُثَّ َاْغَرْقنَا اَْله

 (۱)پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا 

ہم نے نجات دی اور فرعون اور اس کا موسٰی علیہ السالم اور ان پر ایمان النے والوں کو  ۴۔٦٦

لشکر جب انہی راستوں سے گزرنے لگا تو ہم نے سمندر کو دوبارہ حسب دستور رواں کر دیا، 

 جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔
 

ْؤِمِنْْيَ       ُِهْ مُّ ِِلَ ََلٰيًَة  ۭ َوَما ََكَن اَْكََثُ  11ِانَّ ِِفْ ذه

 ۔(۱)ہے اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں یقیناً اس میں بڑی عبرت 

یعنی اگرچہ اس واقعے میں، جو ہللا کی نصرت و معاونت کا واضح مظہر ہے، بڑی  ۱۔٦۷

 نشانی ہے لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان النے والے نہیں۔
 

ِحْْيُ        ََّك لَهَُو الَْعزِيُْز الرَّ    11َوِانَّ َرب

 ب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔اور بیشک آپ کا ر
 

ِهْْيَ         ْم نََبَا ِابْره  ۘ 11َواتُْل عَلَْْيِ

 انہیں ابراہیم علیہ السالم کا واقعہ بھی سنا دو۔
 

 11ِاْذ قَاَل َِلَِبْيِه َوقَْوِمٖه َما تَْعُبُدْوَن         

 ے ہو؟جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرت
 

ِكِفْْيَ           10قَالُْوا نَْعُبُد َاْصنَاًما فَنََظلُّ لَهَا عه
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انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں 

(۱) 

 یعنی رات دن ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ۱۔۷۱
 

  11قَاَل َهْل يَْسَمُعْونَُُكْ ِاْذ تَْدُعْوَن       

 آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟
 

ْوَن        11َاْو يَْنَفُعْونَُُكْ َاْو يَُْضُّ

 ۔(۱)یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں 

 یعنی اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو کیا وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ ۱۔۷۲
 

ِِلَ يَْفَعلُْوَن       قَالُْوا بَْل َوَجْدََنٓ اه   11َِبَۗءََن َكذه

 (۱)ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ( ہم کچھ نہیں جانتے)انہوں نے کہا یہ 

جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السالم کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے تو یہ  ۱۔۷٤

د سے یہی کچھ ہوتا آرہا ہے، ہم اسے نہیں کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا۔ کہ ہمارے آبا و اجدا

 چھوڑ سکتے۔
 

ا ُكْنَُتْ تَْعُبُدْوَن           11قَاَل َافََرَءيَُْتْ مَّ

 جنہیں تم پوج رہے ہو؟( ۱)آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے 

 افرائیتم کے معنی ہیں فھل أبٓصرتم وتفکرتم کیا تم نے غور و فکر کیا؟ ۱۔۷٢
 

َِبُۗؤُُكُ   ڮ11 اَْلَْقَدُمْوَن      َانَُْتْ َواه

 تم اور تمہارے اگلے باپ دادا،
 

لَِمْْيَ       ٓ ِاَلَّ َربَّ الْعه ْ ُْم عَُدو  ِلٰ    11فَِاِنَّ

 (۴)بجز سچے ہللا تعاٰلی کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے ( ۱)وہ سب میرے دشمن ہیں 

نے والے ہو۔ بعض نے اس کا اس لئے کہ تم سب ہللا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر ۱۔۷٦

مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، وہ سب معبود 

 میرے دشمن ہیں یعنی ان سے بیزار ہوں۔ 

 یعنی وہ دشمن نہیں، بلکہ وہ تو دنیا و آخرت میں میرا ولی اور دوست ہے۔ ۴۔۷۷ 
 

ْي َخلََقِنْ فَهَُو َُّيِْديْ  ِ    11ِن      اَّلَّ

 (۱)جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے 

 یعنی دین اور دنیا کے مصالح اور منافع کی طرف۔ ۱۔۷۲
 

ْي ُهَو يُْطِعُمِنْ َويَْسِقْْيِ        ِ    11َواَّلَّ

 (۱)وہی مجھے کھالتا پالتا ہے 

نی ہم پیتے ہیں، اسے مہیا کرنے یعنی بہت سے اقسام کے رزق پیدا کرنے واال اور جو پا ۱۔۷٢

 واال وہی ہللا ہے
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 ۽11َوِاَذا َمرِْضُت فَهَُو يَْشِفْْيِ      

 (۱)اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے 

بیماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے واال بھی وہی ہے یعنی دواؤں میں شفا کی تاثیر  ۱۔۲۰

ورنہ دوائیں بھی بے اثر ثابت ہوتی ہیں بیماری بھی اگرچہ ہللا  بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔

کے حکم اور مشیت سے ہی آتی ہے لیکن اس کی نسبت ہللا کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف 

 کی یہ گویا ہللا کے ذکر میں اس کے ادب واحترام کے پہلو کو ملحوظ رکھا۔
 

ِيْْيِ       ْي يُِمْيـُتـِنْ ُُثَّ ُُيْ ِ    10َواَّلَّ

 (۱)اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کردے گا 

 یعنی قیامت والے دن جب سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا، مجھے بھی زندہ کرے گا۔ ۱۔۲۱
 

ْيِن      ِّتْ يَْوَم اٰلِ َّْغِفَر ِلْ َخِطْيۗـــــــ  ْيٓ َاْطَمــُع َاْن ي ِ  ۭ 11َواَّلَّ

 (۱)روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ 

یہاں امید، یقین کے معنی میں ہے۔ کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید، یقین کے  ۱۔۲٤

مترادف ہی ہوتی ہے اور ہللا تعاٰلی تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس سے وابستہ امید، 

ں جہاں بھی ہللا کے لئے َعَسٰی کا یقینی کیوں نہیں ہوگی اسی لئے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن می

لفظ استعمال ہوا ہے وہ یقین ہی کے مفہوم میں ہے۔ خطیئتی، خطیئۃ واحد کا صیغہ ہے لیکن 

خطایا جمع کے معنی میں ہے انبیاء علیہم السالم اگرچہ معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان سے کسی 

ی پر محمول کرتے ہوئے بڑے گناہ کا صدور ممکن نہیں پھر بھی اپنے بعض افعال کو کوتاہ

 بارگاہ الہی میں عفو وطلب ہوں گے۔
 

ِلِحْْيَ       َالْـِحْقِنْ ِِبلٰصه    11َرٰبِ َهْب ِلْ ُحْْكًا وَّ

 عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں مال دے۔( ۱)مجھے قوت فیصلہ ! اے میرے رب

یا ہللا کے حدود و حکم یا حکمت سے مراد علم و فہم، قوت فیصلہ، یا نبوت و رسالت  ۱۔۲۲

 احکام کی معرفت ہے۔
 

ِخرِْيَن       ْ ِلَساَن ِصْدٍق ِِف اَْله    11َواْجَعْل ِلٰ

 (۱)اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ 

یعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے، وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں،  ۱۔۲٤

ی جزا ہللا تعاٰلی دنیا میں ذکر جمیل اور ثنائے حسن کی صورت اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں ک

میں بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السالم کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ 

 کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت و تکریم سے انکار نہیں ہے۔
 

َرثَِة َجنَِّة النَِّعْْيِ          11َواْجَعلِْنْ ِمْن وَّ

 مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنادے۔
 

ِْْٰيَ        اۗل َّٗه ََكَن ِمَن الضَّ ٓ ِان   11َواْغِفْر َِلَِِبْ

 (۱)اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا 

کے لئے ( ہللا کے دشمن)یہ دعا اس وقت کی تھی، جب ان پر واضح نہیں تھا کہ مشرک  ۱۔۲٦

رت جائز نہیں، جب ہللا نے واضح کر دیا، تو انہوں نے اپنے باپ سے بیزاری کا دعائے مغف
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َعَدھَآ اِیَّاہُ  )اظہار کر دیا  ْوِعَدٍة وَّ ِ  ۘ  َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر اِْبٰرِھْیَم اِلَبِْیِه ااِلَّ َعْن مَّ ٰٰ ا تَـبَیََّن لَٗهٓ اَنَّٗه َعُدوٌّ ہللِّ فَلَمَّ

اَ ِمْنهُ  اہٌ َحلِْیمٌ  اِنَّ  ۘ  تَبَرَّ  (332:۔ التوبہ8( اِْبٰرِھْیَم اَلَوَّ
 

ِزِِنْ يَْوَم يُْبَعثُْوَن           11َوََل َُّتْ

 (۱)اور جس دن کہ لوگ دوبارہ جالئے جائیں مجھے رسوا نہ کر 

یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا مؤاخذہ کرکے یا عذاب سے دوچار کرکے حدیث میں  ۱۔۲۷

دن، جب حضرت ابراہیم علیہ السالم اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں آتا ہے کہ قیامت والے 

گے، تو ایک مرتبہ پھر ہللا کی بارگاہ میں ان کے لئے مغفرت کی درخواست کریں گے اور 

اس سے زیادہ میرے لئے رسوائی اور کیا ہوگی؟ ہللا تعاٰلی فرمائے گا کہ میں ! فرمائیں گے یا ہللا

کردی ہے۔ پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی نے جنت کافروں پر حرام 

 (صحیح بخاری)شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا 
 

ََل بَُنْوَن            11يَْوَم ََل يَْنَفُع َماٌل وَّ

 جس دن کہ مال اور اوالد کچھ کام نہ آئے گی۔
 

َ ِبَقلٍْب َسِلْْيٍ        ۭ 11ِاَلَّ َمْن َاَٰت اّلٰله

 (۱)فائدہ واال وہی ہوگا جو ہللا تعاٰلی کے سامنے بےعیب دل لے کر جائے  لیکن

قلب سلیم یا بےعیب دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو۔ یعنی کلب مومن۔ اس  ۱۔۲٢

لئے کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں، بدعت سے خالی اور سنت پر 

مال متاع کی محبت سے پاک دل اور بعض کے نزدیک، مطمئن دل، بعض کے نزدیک دنیا کے 

جہالت کی تاریکیوں اور اخالقی ذاللتوں سے پاک دل۔ یہ سارے مفہوم بھی صحیح ہو سکتے 

 ہیں۔ اس لئے کہ قلب مومن مذکورہ تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔
 

   11َوُاْزِلَفِت الَْجنَُّة ِللُْمتَِّقْْيَ       

 ے جنت بالکل نزدیک ال دی جائے گی۔اور پرہیزگاروں کے لئ
 

ِوْيَن         َزِت الَْجِحْْيُ ِللْغه    10َوبُٰرِ

 (۱)اور گمراہ لوگوں کے لئے جہنم ظاہر کر دی جائے گی 

مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ان کو سامنے کر دیا جائے گا۔  ۱۔٢۱

 سرور میں مذید اضافہ ہو جائے گا۔جس سے کافروں کے غم میں اور اہل ایمان کے 
 

  11َوِقْيَل لَهُْم َايَْن َما ُكْنَُتْ تَْعُبُدْوَن       

 اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟
 

ْوَن        ْونَُُكْ َاْو يَنْتَِّصُ ِ  ۭ َهْل يَْنُّصُ  ۭ 11ِمْن ُدْوِن اّلٰله

 (۱)ھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں جو ہللا تعاٰلی کے سوا ت

 یعنی تم سے عذاب ٹال دیں یا خود اپنے نفس کو اس سے بچالیں۔ ۱۔٢۲
 

   11فَُكْبِكُبْوا ِفْْيَا ُِهْ َوالَْغاٗوَن        

 ۔(۱)پس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیئے جائیں گے 
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عبودین اور عابدین سب کو مال ڈنگر کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا یعنی م ۱۔٢٤

 جائے گا۔
 

ُعْوَن         ۭ 11َوُجنُْوُد ِابِْليَْس َاَْجَ

 بھی وہاں۔( ۱)اور ابلیس کے تمام لشکر 

 اس سے مراد وہ لشکر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ ۱۔٢٢
 

َتِصُمْوَن      11   قَالُْوا َوُِهْ ِفْْيَا َُيْ

 آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے۔
 

ِبْْيٍ       ِ  ِاْن ُكنَّا لَِفْي َضلهٍل مُّ    11ًَتّلٰله

 یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے۔! کہ قسم ہللا کی
 

لَِمْْيَ      يُُْكْ ِبَرٰبِ الْعه  11ِاْذ نَُسٰوِ

 (۱)جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے 

ا میں تو ہر تراشا ہوا پتھر اور، مشرکوں کو خدائی اختیارات کا حامل نظر آتا ہے۔ لیکن دنی ۱۔٢۲

 قیامت کو پتہ چلے گا کہ یہ کھلی گمراہی تھی کہ وہ انہیں رب کے برابر سمجھتے رہے۔
 

 11َوَمآ َاَضلَّنَآ ِاَلَّ الُْمْجرُِمْوَن       

 (۱)راہ نہیں کیا تھا اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گم

یعنی وہاں جا کر احساس ہوگا کہ ہمیں دوسرے مجرموں نے گمراہ کیا۔ دنیا میں انہیں  ۱۔٢٢

متوجہ کیا جاتا ہے کہ فالں فالں کام گمراہی ہے۔ بدعت ہے شرک ہے تو نہیں مانتے نہ غور 

 وفکر سے کام لیتے ہیں کہ حق و باطل ان پر واضح ہو سکے۔
 

   ٠١١َشاِفِعْْيَ     فََما لَنَا ِمْن 

 اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں۔
 

ْْيٍ         ٠١٠َوََل َصِديٍْق َْحِ

 ۔(۱)غم خوار دوست ( سچا)اور نہ کوئی 

گناہ گار اہل ایمان کی سفارش تو ہللا کی اجازت کے بعد انبیاء صلحاء بالخصوص  ۱۔۱۰۱

کافروں اور مشرکوں کے لئے سفارش  حضرت نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم فرمائیں گے۔ لیکن

 کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی نہ حوصلہ، اور نہ وہاں کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔
 

ًة فَنَُكْوَن ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ        ٠١1فَلَْو َانَّ لَنَا َكرَّ

 (۱)اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ 

ل کفر و شرک، قیامت کے روز دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے تاکہ وہ ہللا اہ ۱۔۱۰۴

تعاٰلی کی اطاعت کرکے ہللا کو خوش کرلیں۔ لیکن ہللا تعاٰلی نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ 

 اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔
 

ْؤِمِنْْيَ      ِانَّ ِِفْ  ُِهْ مُّ ِِلَ ََلٰيًَة   ۭ َوَما ََكَن اَْكََثُ  ٠١١ ذه
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ان میں اکثر لوگ ایمان النے والے نہیں ( ۱)یہ ماجرہ یقیناً آپ کے لئے ایک زبردست نشانی ہے 

(۴) 

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السالم کا بتوں کے بارے میں اپنی قوم سے مناظرہ ہللا کی  ۱۔۱۰۲

 الئل، یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید کے د

بعض نے اس مرجع مشرکین مکہ یعنی قریش کو قرار دیا ہے یعنی ان کی اکثریت ایمان  ۴۔۱۰۲

 النے والی نہیں۔
 

ِحْْيُ       ََّك لَهَُو الَْعزِيُْز الرَّ    ٠١١َوِانَّ َرب

 ان ہے۔یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب مہرب
 

بَْت قَْوُم نُْوَِِۨ الُْمْرَسِلْْيَ        ښ٠١١َكذَّ

 (۱)قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹالیا 

قوم نوح علیہ السالم نے اگرچہ صرف اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السالم کی تکذیب  ۱۔۰٢

کی تھی۔ مگر چونکہ ایک نبی کی تکذیب، تمام نبیوں کی تکذیب کے مترادف ہے۔ اس لئے 

 ایا کہ قوم نوح علیہ السالم نے پیغمبروں کو جھٹالیا۔فرم
 

ٌِ َاََل تَتَُّقْوَن      ٠١١ِۚاْذ قَاَل لَهُْم َاُخْوُِهْ نُْو

 !نے کہا کہ کیا تمہیں ہللا کا خوف نہیں( علیہ السالم)نوح ( ۱)جبکہ ان کے بھائی 

 یک فرد تھے۔بھائی اس لئے کہا کہ حضرت نوح علیہ السالم ان ہی کی قوم کے ا ۱۔۱۰٦
 

ْ لَُُكْ َرُسْوٌل َاِمْْيٌ          ٠١١ِاّٰنِ

 (۱)میں تمہاری طرف ہللا کا ایماندار رسول ہوں ! سنو

یعنی ہللا نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے، وہ بال کم و کاست تم تک پہنچانے واال  ۱۔۱۰۷

 ہوں، اس میں کمی بیشی نہیں کرتا۔
 

َ َوَاِطْيُعوْ  َُّقوا اّلٰله  ۚ ٠١١ِن     فَات

 (۱)تمہیں ہللا سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے 

یعنی میں تمہیں جو ایمان باہلل اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں  ۱۔۱۰۲

 میری اطاعت کرو۔
 

لَِمْْيَ  لُُُكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر ۚ ِاْن َاْجرَِي ِاَلَّ عَٰله َرٰبِ الْعه  ۚ ٠١١    َوَمآ َاْســـ 

 (۱)میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے 

میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں، اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، بلکہ اس کا اجر  ۱۔۱۰٢

 رب العالمین ہی کے ذمے ہے جو قیامت کو عطا فرمائے گا۔
 

َ َوَاِطيْ  َُّقوا اّلٰله  ۭ ٠٠١ُعْوِن     فَات

 (۱)پس تم ہللا کا خوف رکھو اور میری فرمانبرداری کرو 

یہ تاکید کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بنا پر بھی، پہلے اطاعت کی  ۱۔۱۱۰

 دعوت، امانت داری کی بنیاد پر تھی اور اب یہ دعوت اطاعت عدم طمع کی وجہ سے ہے۔
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 ۭ ٠٠٠َبَعَك اَْلَْرَذلُْوَن     قَالُـْوٓا َانُْؤِمُن َِلَ َواتَّ 

 (۱)تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔ ! قوم نے جواب دیا کہ ہم تجھ پر ایمان الئیں

االرذلون، ارذل کی جمع ہے، جاہ و مال رکھنے والے، اور اس کی وجہ سے معاشرے  ۱۔۱۱۱

و حقیر سمجھے جانے میں کمتر سمجھے جانے والے اور ان ہی میں وہ لوگ بھی آجاتے ہیں ج

 والے پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں
 

 ۚ ٠٠١قَاَل َوَما ِعلِْمْى ِبَما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن       

 (۱)مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے؟ ! آپ نے فرمایا

یعنی مجھے اس بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ہے کہ میں لوگوں کے حسب نسب،  ۱۔۱۱۴

اور ان کے پیشوں کی تفتیش کروں بلکہ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ایمان  امارت و غربت

کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کرلے، چاہے وہ کسی حیثیت کا حامل ہو، اسے اپنی جماعت 

 میں شامل کرلوں ۔
 

ْ لَْو تَْشُعُرْوَن         ۚ ٠٠١ِاْن ِحَساُّبُْم ِاَلَّ عَٰله َرِٰبِ

 ہے اگر تمہیں شعور ہو تو۔( ۱)کے ذمہ ان کا حساب تو میرے رب 

 یعنی ان کے ضمیروں اور اعمال کی تفتیش یہ ہللا کا کام ہے۔ ۱۔۱۱۲
 

 ۚ ٠٠١َوَمآ َاََن ِبَطاِرِد الُْمْؤِمِنْْيَ       

 (۱)میں ایمان داروں کو دھکے دینے واال نہیں 

نے سے دور کر یہ ان کی اس خواہش کا جواب ہے کہ کمتر حیثیت کے لوگوں کو اپ ۱۔۱۱٤

 دے، پھر ہم تیری جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔
 

ِبْْيٌ         ۭ ٠٠١ِاْن َاََن ِاَلَّ نَِذيٌْر مُّ

 (۱)میں تو صاف طور پر ڈرا دینے واال ہوں 

پس جو ہللا سے ڈر کر میری اطاعت کرے گا، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، چاہے  ۱۔۱۱٢

 رذیل، کمینہ ہو یا حقیر۔ دنیا کی نظر میں وہ شریف ہو یا
 

ُِ لََتُكْونَنَّ ِمَن الَْمْرُجْوِمْْيَ        َّْم تَنْتَِه يهُنْو ْن ل
ِٕ
 ۭ ٠٠١قَالُْوا لَى

 اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔! انہوں نے کہا کہ اے نوح
 

بُْوِن        ښ٠٠١قَاَل َرٰبِ ِانَّ قَْوِمْي َكذَّ

 میری قوم نے مجھے جھٹال دیا۔! اے میرے پروردگار آپ نے کہا
 

ِعَي ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ       ـِنْ َوَمْن مَّ ََنِٰ  ٠٠١فَافْتَْح بَيِْنْ َوبَيَِْنُْم فَْتًحا وَّ

پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کردے اور مجھے اور میرے باایمان ساتھیوں کو 

 نجات دے۔
 

ُه  ْينه َعٗه ِِف الُْفِْلِ الَْمْشُحْوِن      فََاَْنَ  ۚ ٠٠١َوَمْن مَّ

نجات دے ( سوار کراکر)چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں 

 دی۔
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ِقْْيَ        ۭ ٠١١ُُثَّ َاْغَرْقنَا بَْعُد الْبه

 (۱)بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ڈبو دیا 

زر چکی ہیں اور کچھ آئندہ بھی آئیں گی کہ حضرت نوح یہ تفیصالت کچھ پہلے بھی گ ۱۔۱۴۰

علیہ السالم کی ساڑھے نو سو سالہ تبلیغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگ بد اخالقی اور 

اعراض پر قائم رہے، باآلخر حضرت نوح علیہ السالم نے بد دعا کی، ہللا تعاٰلی نے کشتی بنانے 

روری سازو سامان رکھنے کا حکم دیا اور یوں کا اور اس میں مومن انسانوں، جانوروں اور ض

اہل ایمان کو بچا لیا گیا اور باقی سب لوگوں کو حٰتی کہ بیوی اور بیٹے کو بھی، جو ایمان نہیں 

 الئے تھے، غرق کر دیا گیا۔
 

ْؤِمِنْْيَ      ُِهْ مُّ ِِلَ ََلٰيًَة  ۭ َوَما ََكَن اَْكََثُ  ٠١٠ِانَّ ِِفْ ذه

 ی عبرت ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ ایمان النے والے تھے بھی نہیں۔یقیناً اس میں بہت بڑ
 

ِحْْيُ       ََّك لَهَُو الَْعزِيُْز الرَّ    ٠١١َوِانَّ َرب

 اور بیشک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے واال۔
 

بَْت عَاُدَۨ الُْمْرَسِلْْيَ        ښ٠١١َكذَّ

 (۱)عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹالیا 

عاد، ان کے جد اعٰلی کا نام تھا، جس کے نام پر قوم کا نام پڑ گیا۔ یہاں عاد قبیلہ تصور  ۱۔۱۴۲

 الیا گیا ہے۔( صیغہ مؤنث)کر کےَکذَّبَْت 
 

 ۚ ٠١١ِاْذ قَاَل لَهُْم َاُخْوُِهْ ُهْوٌد َاََل تَتَُّقْوَن      

 ؟۔نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں( ۱)جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود 

ہود علیہ السالم کو بھی عاد کا بھائی اس لئے کہا گیا ہے کہ ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد  ۱۔۱۴٤

ہوتا ہے، جس کی طرف اسے مبعوث کیا جاتا تھا اور اسی اعتبار سے انہیں اس قوم کا بھائی 

ے قرار دیا گیا۔ جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور انبیاء ورسل کی یہ بشریت بھی ان کی قوموں ک

ایمان النے میں رکاوٹ بنی رہی ہے ان کا خیال تھا کہ نبی کو بشر نہیں، مافوق البشر ہونا 

چاہیے آج بھی اس مسلمہ حقیقت سے بےخبر لوگ پیغمبر اسالم حضرت نبی کریم صلی ہللا علیہ 

وسلم کو مافوق البشر باور کرانے پر تلے رہتے ہیں حاالنکہ وہ بھی خاندان قریش کے ایک فرد 

 جن کی طرف اوال ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تھے
 

ْ لَُُكْ َرُسْوٌل َاِمْْيٌ          ٠١١ِاّٰنِ

 میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں۔
 

َ َوَاِطْيُعْوِن       ُقوا اّلٰله َـّ  ۚ ٠١١فَات

 ۔!پس ہللا سے ڈرو اور میرا کہا مانو 
 

لُُُكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر ۚ لَِمْْيَ      َوَمآ َاْســـ   ۭ ٠١١ِاْن َاْجرَِي ِاَلَّ عَٰله َرٰبِ الْعه

میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے ہی 

 پاس ہے۔
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يًَة تَْعَبثُْوَن      ِٰ ِريْعٍ اه ُُ    ٠١١َاتَبْنُْوَن ِب

 ۔(۱)بنا رہے ہو ( مارتع)کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشہ یادگار 

ریع، ریعۃ، کی جمع ہے۔ ٹیلہ، بلند جگہ، پہاڑ، درہ یا گھاٹی یہ ان گزر گاہوں پر کوئی  ۱۔۱۴۲

عمارت تعمیر کرتے جو بلندی پر ایک نشانی مشہور ہوتی۔ لیکن اس کا مقصد اس میں رہنا نہیں 

مایا کہ یہ تم ایسا کام ہوتا بلکہ صرف کھیل کود ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السالم نے منع فر

کرتے ہو، جس میں وقت اور وسائل کا بھی ضیاع ہے اور اس کا مقصد بھی ایسا ہے جس سے 

دین اور دنیا کا کوئی مفاد وابستہ نہیں بلکہ صرف کھیل کود ہوتا ہے بیکار محض بےفائدہ ہونے 

 میں کوئی شک نہیں۔
 

ْونَ  ُِلُ  ٠١١ۚ     َوتَتَِّخُذْوَن َمَصاِنَع لََعلَُُّكْ ََّتْ

 (۱)کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے ( مضبوط محل تعمیر)اور بڑی صنعت والے 

اسی طرح وہ بڑی مضبوط اور عالی شان رہائشی عمارتیں تعمیر کرتے تھے، جیسے وہ  ۱۔۱۴٢

 ہمیشہ انہی محالت میں رہیں گے۔
 

َُتْ َجبَّاِريَْن       َُتْ بََطش ْ  ٠١١َۚوِاَذا بََطش ْ

 (۱)اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو 

 یہ ان کے ظلم و تشدد اور قوت و طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۔۱۲۰

 
َ َوَاِطْيُعْوِن       َُّقوا اّلٰله  ۚ ٠١٠فَات

 (۱)ہللا سے ڈرو اور میری پیروی کرو 

نہماک اور ظلم و سرکشی پر جب ان کے اوصاف قبیحہ بیان کیئے جو ان کے دنیا میں ا ۱۔ ۱۲۱

 داللت کرتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ تقوٰی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔

 
ُُكْ ِبَما تَْعلَُمْوَن       ْيٓ َاَمدَّ ِ َّــُقوا اَّلَّ  ۚ ٠١١َوات

 اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم نہیں جانتے۔

 
بَنِ  نَْعاٍم وَّ ُُكْ ِِبَ  ڌ٠١١ْْيَ     َاَمدَّ

 اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اوالد سے۔

 
ُعُيْوٍن        ۚ ٠١١َوَجنٰهٍت وَّ

 باغات اور چشموں سے۔

 
ْٓ َاَخاُف عَلَْيُُكْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْْيٍ       ۭ ٠١١ِاّٰنِ

 ۔(۱)مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے 

پر اصرار جاری رکھا اور ہللا تعاٰلی نے تمہیں جو نعمتیں عطا یعنی اگر تم نے اپنے کفر  ۱۔۱۲٢

فرمائی ہیں، ان کا شکر ادا نہ کیا، تو تم عذاب اٰلہی کے مستحق قرار پا جاؤ گے۔ یہ عذاب دنیا 

میں بھی آسکتا ہے اور آخرت تو ہے ہی عذاب و ثواب کے لئے۔ وہاں تو عذاب سے چھٹکارا 

 ممکن ہی نہیں ہوگا۔
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ِعِظْْيَ     قَالُْوا سَ  َن الْوه    ٠١١َواٌۗء عَلَْينَآ َاَوَعــْظَت َاْم لَْم تَُكْن ِمٰ

 انہوں نے کہا کہ آپ وعظ کہیں یا وعظ کہنے والوں میں نہ ہوں ہم یکساں ہیں۔

 
ِلْْيَ     َذآ ِاَلَّ ُخلُُق اَْلَوَّ    ٠١١ِاْن ھه

 (۱)یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے 

ں ہیں جو پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم جس دین یعنی وہی باتی ۱۔۱۲۷

اور عادات و روایات پر قائم ہیں، وہ وہی ہیں جن پر ہمارے آباء و اجداد کار بند رہے، مطلب 

 دونوں سورتوں میں یہ ہے کہ ہم آبائی مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔

 
ِبْْيَ       ُن ِبُمَعذَّ  ۚ ٠١١َوَما ََنْ

 (۱)رگز عذاب نہیں دیئے جائیں گے اور ہم ہ

جب انہوں نے اس امر کا اظہار کیا کہ ہم تو اپنا آبائی دین نہیں چھوڑیں گے، تو اس میں  ۱۔۱۲۲

عقیدہ آخرت کا انکار بھی تھا۔ اس لئے انہوں نے عذاب میں مبتال ہونے کا بھی انکار کیا۔ کیونکہ 

 مانتا اور روز جزا کو تسلیم کرتا ہے۔ عذاب اٰلہی کا اندیشہ تو اسے ہوتا ہے جو ہللا کو

 
ْؤِمِنْْيَ      ُِهْ مُّ ِِلَ ََلٰيًَة  ۭ َوَما ََكَن اَْكََثُ ُْم ۭ ِانَّ ِِفْ ذه بُْوُه فََاْهلَْكِنه  ٠١١فََكذَّ

یقیناً اس میں ( ۱)چونکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹالیا، اس لئے ہم نے انہیں تباہ کر دیا 

 ے اکثر بے ایمان تھے۔نشانی ہے اور ان میں س

قوم عاد، دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی، جس کی بابت ہللا نے فرمایا  ۱۔۱۲٢

یعنی جو قوت ' اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی ' ( 4:۔ الفجر48( الَّتِْي لَْم یُْخلَْق ِمْثلُھَا فِي اْلباَِلدِ )

ةً )کہا کرتی تھی اور شدت و جبروت میں اس جیسی ہو۔ اس لئے یہ  ( َمْن اََشدُّ ِمنَّا قُوَّ

لیکن جب اس قوم نے بھی کفر کا راستہ ' کون قوت میں ہم سے زیادہ ہے ' ( 35:۔فصلت23

چھوڑ کر ایمان و تقوٰی اختیار نہیں کیا تو ہللا تعاٰلی نے سخت ہوا کی صورت میں ان پر عذاب 

ہا۔ باد تند آتی اور آدمی کو اٹھا کر فضا فرمایا جو مکمل سات راتیں اور آٹھ دن ان پر مسلط ر

میں بلند کرتی اور پھر زور سے سر کے بل زمین پر پٹخ دیتی۔ جس سے اس کا دماغ پھٹ اور 

ٹوٹ جاتا اور بغیر سر کے ان کے الشے اس طرح زمین پر پڑے ہوتے گویا وہ کھجور کے 

ڑی مضبوط عمارتیں بنا کھوکھلے تنے ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں، کھوؤں اور غاروں میں بڑی ب

رکھی تھیں۔ پینے کے لئے گہرے کنوئیں کھود رکھے تھے، باغات کی کثرت تھی۔ لیکن جب ہللا 

 کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہ آئی اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا گیا۔

 
ِحْْيُ      ََّك لَهَُو الَْعزِيُْز الرَّ    ٠١١َوِانَّ َرب

 رب وہی ہے غالب مہربان۔بیشک آپ کا 

 
بَْت ثَُمْوُد الُْمْرَسِلْْيَ        ښ٠١٠َكذَّ

 نے بھی پیغمبروں کو جھٹالیا۔( ۱)ثمودیوں 

ثمود کا مسکن حضر تھا جو حجاز کے شمال میں ہے، آجکل اسے مدائن صالح کہتے  ۱۔ ۱٤۱

ے ان بستیوں سے یہ عرب تھے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئ( ایسر التفاسیر)ہیں۔ 

 گزر کر گئے تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

 
ِلٌح َاََل تَتَُّقْوَن        ۚ ٠١١ِاْذ قَاَل لَهُْم َاُخْوُِهْ صه
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 ان کے بھائی صالح نے فرمایا کہ کیا تم ہللا سے نہیں ڈرتے؟

 
ْ لَُُكْ َرُسْوٌل َاِمْْيٌ           ٠١١ِاّٰنِ

 پیغمبر ہوں۔ میں تمہاری طرف ہللا کا امانت دار

 
َ َوَاِطْيُعْوِن        َُّقوا اّلٰله  ۚ ٠١١فَات

 تو تم ہللا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

 
لَِمْْيَ       لُُُكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر  ۚ ِاْن َاْجرَِي ِاَلَّ عَٰله َرٰبِ الْعه  ۭ ٠١١َوَمآ َاْســـ 

 س پروردگار عالم پر ہی ہے۔میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو ب

 
ِمِنْْيَ     هُنَآ اه ُكْوَن ِِفْ َما هه    ٠١١َاتَُْتَ

 (۱)کیا ان چیزوں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیئے جاؤ گے 

یعنی یہ نعمتیں کیا تمہیں ہمیشہ حاصل رہیں گی، نہ تمہیں موت آئے گی نہ عذاب؟  ۱۔۱٤٦

یسا نہیں ہوگا بلکہ عذاب یا موت کے ذریعے سے، جب ہللا استفہام انکاری اور توبیخی ہے یعنی ا

چاہے گا، تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے اس میں ترغیب ہے کہ ہللا کی نعمتوں کا شکر 

ادا کرو اور اس پر ایمان الؤ اور اگر ایمان و شکر کا راستہ اختیار نہیں کیا تو پھر تباہی و 

 بربادی تمہارا مقدر ہے۔

 
ٰه  ُعُيْوٍن     ِِفْ َجن    ٠١١ٍت وَّ

 یعنی ان باغوں اور ان چشموں۔

 
ٍل َطلُْعهَا َهِضْْيٌ        ََّنْ ُزُرْوٌٍ وَّ  ۚ ٠١١وَّ

 ۔(۱)اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں 

 یہ ان نعمتوں کی تفصیل ہے جن سے وہ بہرہ ور تھے، طلع، کھجور کے اس شگوفے ۱۔۱٤۲

کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکلتا یعنی طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد کھجور کا یہ پھل بلح، پھر 

باغات میں دیگر پھلوں کے ساتھ ( ایسر التفاسر)بسر، پھر رتب اور اس کے بعد تمر کہالتا ہے۔ 

کھجور کا پھل بھی آجاتا ہے لیکن عربوں میں چونکہ کھجور کی بڑی اہمیت ہے اس لیے اس کا 

صی طور پر بھی ذکر کیا ھضیم کے اور بھی کئی معانی بیان کیے گئے ہیں مثال لطیف خصو

 اور نرم ونازک۔ تہ بہ تہ وغیرہ

 
 ۚ ٠١١َوتَْنِحُتْوَن ِمَن الِْجَباِل بُُيْوًًت فهرِِهْْيَ      

 (۱)اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو 

ت سے زیادہ فنکارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا فخرو غرور فَاِرِھْیَن یعنی ضرور ۱۔۱٤٢

کرتے ہوئے، جیسے آجکل لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی عمارتوں پر غیر ضروری آرائشوں اور 

فنکارانہ مہارتوں کا خوب خوب مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر 

 برتری اور فخرو غرور کا اظہار بھی۔

 
َّقُ  َ َوَاِطْيُعْوِن     فَات  ۚ ٠١١وا اّلٰله

 پس ہللا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
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ِِفْْيَ       ِْ    ٠١٠َوََل تُِطْيُعْوٓا َاْمَر الُْم

 اطاعت سے باز آجاؤ۔( ۱)بے باک حد سے گزر جانے والوں کی 

الفت میں ُمْسِرفِْیَن سے مراد وہ رؤسا اور سردار ہیں جو کفر و شرک کے داعی اور مخ ۱۔۱٢۱

 پیش پیش تھے۔

 
ْيَن يُْفِسُدْوَن ِِف اَْلَْرِض َوََل يُْصِلُحْوَن        ِ  ٠١١اَّلَّ

 جو ملک میں فساد پھیال رہے ہیں اور اصالح نہیں کرتے۔

 
رِيَْن       ََّمآ َانَْت ِمَن الُْمَسحَّ  ٠١١ۚقَالُْوٓا ِان

 ے۔وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہ

 
ِدِقْْيَ      يٍَة ِاْن ُكْنَت ِمَن الٰصه ثْلُنَا ښ فَْاِت ِِبه  ٠١١َمآ َانَْت ِاَلَّ بََّشٌ ِمٰ

 تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔ اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔

 
ْعلُْوٍم      ُب يَْوٍم مَّ لَُُكْ ِْشْ ٌب وَّ َّهَا ِْشْ ِذٖه ََنقٌَة ل  ۚ ٠١١قَاَل هه

یا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی آپ نے فرما

 ۔(۱)پینے کی تمہاری 

یہ وہی اونٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پتھر کی ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر  ۱۔۱٢٢

ن ہوئی تھی ایک دن اونٹنی کے لئے اور ایک دن ان کے لئے پانی مقرر کر دیا گیا تھا، اور ا

سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو دن تمہارا پانی لینے کا ہوگا، اونٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی اور جو دن 

 اونٹنی کے پانی پینے کا ہوگا، تمہیں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔

 
ٍء فَيَْاُخَذُُكْ عََذاُب يَْوٍم َعِظْْيٍ      ْوَها ِبُسْوۗ  ٠١١َوََل تََمسُّ

سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر اسے برائی ( خبر دار)

 (۱)لے گا 

دوسری بات انہیں یہ کہی گئی کہ اس اونٹنی کو کوئی بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے، نہ  ۱۔۱٢٦

اسے نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ یہ اونٹنی اسی طرح ان کے درمیان رہی۔ گھاٹ سے پانی پیتی 

ا کر گزارہ کرتی۔ کہا جاتا ہے کہ قوم ثمود اس کا دودھ دوہتی اور اس سے اور گھاس چارہ کھ

 فائدہ اٹھاتی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔

 
   ٠١١فََعَقُرْوَها فََاْصَبُحْوا نهِدِمْْيَ      

 ۔(۴)ہوگئے بس وہ پشیمان ( ۱)پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، 

یعنی باوجود اس بات کے کہ وہ اونٹنی، ہللا کی قدرت کی ایک نشانی اور پیغمبر کی  ۱۔۱٢۷

صداقت کی دلیل تھی، قوم ثمود ایمان نہیں الئی اور کفر و شرک کے راستے پر گامزن رہی اور 

الیں کی کوچیں کاٹ ڈ' اونٹنی ' اس کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ باآلخر قدرت کی زندہ نشانی 

 یعنی اس کے ہاتھوں پیروں کو زخمی کر دیا، جس سے وہ بیٹھ گئی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ 

یہ اس وقت ہوا جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السالم نے کہا کہ اب  ۴۔۱٢۷

تمہیں صرف تین دن کی مہلت ہے، چوتھے دن تمہیں ہالک کر دیا جائے گا اس کے بعد جب 
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عالمتیں ظاہر ہونی شروع ہوگئیں تو پھر ان کی طرف سے بھی اظہار ندامت  واقع عذاب کی

 ہونے لگا۔ لیکن عالمات عذاب دیکھ لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔

 
ْؤِمِنْْيَ         ُِهْ مُّ ِِلَ ََلٰيًَة   ۭ َوَما ََكَن اَْكََثُ  ٠١١فََاَخَذُِهُ الَْعَذاُب ۭ ِانَّ ِِفْ ذه

 بیشک اس میں عبرت ہے۔ اور ان میں اکثر لوگ مومن نہ تھے۔( ۱)ور عذاب نے آدبوچا ا

یہ عذاب زمین سے زلزلے اور اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت میں آیا، جس سے  ۴۔۱٢۲

 سب کی موت واقع ہوگئی۔

 
ِحْْيُ        ََّك لَهَُو الَْعزِيُْز الرَّ    ٠١١َوِانَّ َرب

 ردست اور مہربان ہے۔اور بیشک آپ کا رب بڑا زب

 
بَْت قَْوُم لُْوِطَۨ الُْمْرَسِلْْيَ        ښ٠١١َكذَّ

 نے بھی نبیوں کو جھٹالیا۔( ۱)قوم لوط 

حضرت لوط علیہ السالم، حضرت ابراہیم علیہ السالم کے بھائی ہارون بن آزر کے بیٹے  ۱۔۱٦۰

کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی تھے۔ اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السالم ہی کی زندگی میں نبی بنا

 میں رہتی تھی۔ یہ بستیاں شام کے عالقے میں تھیں۔' عموریہ ' اور ' سدوم ' قوم 

 
 ۚ ٠١٠ِاْذ قَاَل لَهُْم َاُخْوُِهْ لُْوٌط َاََل تَتَُّقْوَن       

 نے کہا کیا تم ہللا کا خوف نہیں رکھتے؟( علیہ السالم)ان سے ان کے بھائی لوط

 
ْ لَُُكْ رَ     ٠١١ُسْوٌل َاِمْْيٌ      ِاّٰنِ

 میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔

 
َ َوَاِطْيُعْوِن      َّــُقوا اّلٰله  ۚ ٠١١فَات

 پس تم ہللا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

 
لَِمْْيَ       لُُُكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر  ۚ ِاْن َاْجرَِي ِاَلَّ عَٰله َرٰبِ الْعه  ۭ ٠١١َوَمآ َاْســـ 

ں تم میں سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف ہللا تعاٰلی پر ہے جو تمام جہان می

 کا مالک ہے۔

 
لَِمْْيَ       ْكَراَن ِمَن الْعه تُْوَن اَّلُّ    ٠١١َاًَتْ

 کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔

 
ْن َاْزَواِجُُكْ  ۭ بَْل َانَُْتْ قَْوٌم عهُدْوَن      َوتََذُرْوَن َما َخلََق لَُُكْ َربُُُّكْ   ٠١١ٰمِ

بلکہ ( ۱)اور تمہاری جن عورتوں کو ہللا تعاٰلی نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو 

 ۔(۴)تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے 

ی، اسی یہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی، جس کی ابتداء اسی قوم سے ہوئی تھ ۱۔۱٦٦

لئے اس فعل بد کو لواطت سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی بد فعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا 

لیکن اب یہ بد فعلی پوری دنیا میں عام ہے بلکہ یورپ میں تو اسے قانوناً جائز تسلیم کر لیا گیا 

کہ مرد  ہے یعنی ان کے ہاں اب سرے سے گناہ ہی نہیں ہے۔ جس قوم کا مذاج اتنا بگڑ گیا ہو
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ان کے نزدیک جرم نہ ہو، تو ( بشرطیکہ باہمی رضامندی سے ہو)عورت کا ناجائز جنسی مالپ 

 وہاں دو مردوں کا آپس میں بدفعلی کرنا کیونکر گناہ اور ناجائز ہو سکتا ہے۔؟ اعاذنا ہللا منہ

عادون۔ عاد کی جمع ہے عربی میں عاد کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنے واال  ۴۔ ٦  ٦ ۱

یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور حالل کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنے واال ہللا تعاٰلی نے 

نکاح شرعی کے ذریعے سے عورت کو فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کو حالل قرار 

دیا ہے اور اس کام کے لیے مرد کی دبر کو حرام قوم لوط نے عورتوں کی شرم گاہوں کو 

 دبر اس کام کے لیے استعمال کی اور یوں اس نے حد سے تجاوز کیا۔ چھوڑ کر مردوں کی

 
َرِجْْيَ       ْٰ َّْم تَنْتَِه يهلُْوُط لََتُكْونَنَّ ِمَن الُْم ْن ل

ِٕ
 ٠١١قَالُْوا لَى

 (۱)اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا ! انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط

م کے وعظ نصیحت کے جواب میں انہوں نے کہا تو بڑا یعنی حضرت لوط علیہ السال ۱۔۱٦۷

پاک باز بنا پھرتا ہے۔ یاد رکھنا اگر تو باز نہ آیا تو ہم اپنی بستی میں تجھے رہنے ہی نہیں دیں 

 گے۔

 
َن الَْقاِلْْيَ       ْ ِلَعَمِلُُكْ ِمٰ  ۭ ٠١١قَاَل ِاّٰنِ

 (۱)آپ نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں 

 یعنی میں اسے پسند نہیں کرتا اور اس سے سخت بیزار ہوں۔ ۱۔۱٦۲

 
ا يَْعَملُْوَن        ِنْ َوَاْهِٰلْ ِممَّ  ٠١١َرٰبِ ََنِٰ

 سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔( وبال)مجھے اور میرے گھرانے کو اس ! میرے پروردگار

 
ِعْْيَ       ٓ َاَْجَ ُه َوَاْهَِلٗ ْينه    ٠١١فَنَجَّ

 اسکے متعلقین کو سب کو بچالیا۔پس ہم نے اسے اور 

 
َِبِيَْن      ْوًزا ِِف الْغه  ۚ ٠١٠ِاَلَّ َْعُ

 (۱)بجز ایک بڑھیا کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگئی 

اس سے مراد حضرت لوط علیہ السالم کی بوڑھی بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی،  ۱۔۱۷۱

 چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہالک کردی گئی۔

 
َخرِْيَن       ْرََن اَْله  ۚ ٠١١ُُثَّ َدمَّ

 پھر ہم نے باقی اور سب کو ہالک کر دیا۔

 
َطًرا  ۚ فََساَۗء َمَطُر الُْمْنَذِريَْن      ْم مَّ  ٠١١َوَاْمَطْرََن عَلَْْيِ

اور ہم نے ان پر خاص قسم کا مینہ برسایا، پس بہت ہی برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے 

 (۱)لوگوں پر برسا 

یعنی نشان زدہ کھنگر پتھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہالک کیا اور ان کی بستیوں کو  ۱۔ 

 میں بیان ہے۔ ۲۲۔۲۴ان پر الٹ دیا گیا، جیسا کہ سورة ہود، 

 
ْؤِمِنْْيَ       ُِهْ مُّ ِِلَ ََلٰيًَة  ۭ َوَما ََكَن اَْكََثُ  ٠١١ِانَّ ِِفْ ذه

 یں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔یہ ما جرہ بھی سرا سر عبرت ہے۔ ان م
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ِحْْيُ        ََّك لَهَُو الَْعزِيُْز الرَّ    ٠١١َوِانَّ َرب

 بیشک تیرا پروردگار وہی غلبے واال مہربانی واال۔

 
ْيَكِة الُْمْرَسِلْْيَ       ُب لْــــــ  َب َاْْصه  ښ٠١١َكذَّ

 نے بھی رسولوں کو جھٹالیا۔( ۱)ایکہ والوں 

' مدین ' جنگل کو کہتے ہیں۔ اس سے حضرت شعیب علیہ السالم کی قوم اور بستی اَْیَکۃَ،  ۱۔۱۷٦

کے اطراف کے باشندے مراد ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایکہ کے معنی گھنا درخت اور ایسا ایک 

درخت مدین کے نواحی آبادی میں تھا۔ جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السالم 

ود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر اس کی نواحی آبادی تک تھا جہاں ایک کا دائرہ نبوت اور حد

درخت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب االیکہ کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے 

اصحاب االیکہ اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی یعنی حضرت شعیب علیہ السالم تھے اور یہ 

چونکہ قوم نہیں بلکہ درخت تھا۔ اس لیے اخوت نسبی کا یہاں  ایک ہی پیغمبر کی امت تھی۔ ایکہ

ذکر نہیں کیا جس طرح کہ دوسرے انبیاء کے ذکر میں ہے البتہ جہاں مدین کے ضمن میں 

حضرت شعیب علیہ السالم کا نام لیا گیا ہے وہاں ان کے اخوت نسبی کا ذکر بھی ملتا ہے کیونکہ 

عیبا۔ کاالعراف۔ بعض مفسرین نے اصحاب االیکہ کی مدین قوم کا نام ہے والی مدین اخاھم ش

طرف لیکن امام ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے اوفوا 

لکیل والمیزان کا جو وعظ اہل مدین کو کیا گیا یہی وعظ یہاں اصحاب االیکہ کو کیا جا رہا ہے 

 ہیں۔جس سے صاف واضح ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے دو ن

 
 ٠١١ِۚاْذ قَاَل لَهُْم ُشَعْيٌب َاََل تَتَُّقْوَن      

 جبکہ ان سے شعیب علیہ السالم نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟۔

 
ْ لَُُكْ َرُسْوٌل َاِمْْيٌ          ٠١١ِاّٰنِ

 میں تمہاری طرف امانتدار رسول ہوں۔

 
َ َوَاِطْيُعْوِن       َُّقوا اّلٰله  ۚ ٠١١فَات

 خوف کھاؤ اور میری فرمانبرداری کرو۔ ہللا کا

 
لَِمْْيَ      لُُُكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر ۚ ِاْن َاْجرَِي ِاَلَّ عَٰله َرٰبِ الْعه  ۭ ٠١١َوَمآ َاْســـ 

 میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔

 
ِْيَن      َاْوفُوا اْلَكْيَل َوََل تَُكوْ  ِِ ْٰ  ۚ ٠١٠نُْوا ِمَن الُْم

 (۱)ناپ پورا بھرا کرو کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو 

یعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو اسی طرح پورا دو، جس طرح لیتے وقت تم پورا  ۱۔۱۲۱

ناپ کر لیتے ہو۔ لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ مت رکھو، کہ دیتے وقت کم دو اور لیتے 

 !وقت پورا لو

 
 ۚ ٠١١َوِزنُْوا ِِبلِْقْسَطاِس الُْمْسـَتِقْْيِ      

 (۱)اور سیدھی صحیح ترازو سے توال کرو 
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 !اسی طرح تول میں ڈنڈی مت مارو بلکہ پورا صحیح تول کر دو ۱۔۱۲۴

 
َياَۗءُِهْ َوََل تَْعثَْوا ِِف اَْلَْرِض ُمْفِسِدْيَن      ُسوا النَّاَس َاش ْ َٰ  ۚ ٠١١َوََل تَْب

بےباکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے ( ۱)لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو 

 (۴)پھرو۔

 یعنی لوگوں کو دیتے وقت ناپ یا تول میں کمی مت کرو۔  ۱۔۱۲۲

یعنی ہللا کی نافرمانی مت کرو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے بعض نے اس سے مراد  ۴۔۲۲

َواَل ) بھی یہ قوم کرتی تھی جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے۔ وہ رہزنی لی ہے جس کا ارتکاب 

۔ راستوں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے مت بیٹھو۔ (48:۔ االعراف7( تَْقُعُدْوا بُِكلِّ ِصَراٍط تُْوِعُدْونَ 

 ابن کثیر۔

 
ِلْْيَ        َ اَْلَوَّ ْي َخلََقُُكْ َوالِْجِبَلَّ ِ َُّقوا اَّلَّ  ۭ ٠١١َوات

 (۱)ھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ اس ہللا کا خوف رک

جبلۃ اور جبل مخلوق کے معنی میں ہے جس طرح دوسرے مقام پر شیطان کے بارے  ۱۔۱۲٤

اس نے تم میں سے ( 84:۔یس18( اَفَلَْم تَُكْونُْوا تَـْعقِلُْونَ  ۘ  َولَقَْد اََضلَّ ِمْنُكْم ِجباِٰلً َكثِْیًرا )میں فرمایا۔ 

مخلوق کو گمراہ کیا اس کا استعمال بڑی جماعت کے لیے ہوتا ہے۔ وھو الجمع ذو  بہت ساری

 العدد الکثیر من الناس۔ فتح القدیر۔

 
رِيَْن      ََّمآ َانَْت ِمَن الُْمَسحَّ   ٠١١قَالُْوٓا ِان

 انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے۔

 
ِذِبْْيَ       َوَمآ َانَْت ِاَلَّ بََّشٌ مِٰ  َُّظنَُّك لَِمَن الْكه  ۚ ٠١١ثْلُنَا َوِاْن ن

انہوں نے کہا تو تو ہم جیسا ایک انسان ہے اور ہم تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی 

 (۱)سمجھتے ہیں 

یعنی تو جو دعوا کرتا ہے کہ مجھے ہللا نے وحی و رسالت سے نوازا ہے، ہم تجھے  ۱۔۱۲٦

ہیں، کیونکہ تو بھی ہم جیسا انسان ہے۔ پھر تو اس شرف سے  اس دعوے میں جھوٹا سمجھتے

 مشرف کیونکر ہو سکتا ہے۔

 
ِدِقْْيَ         َماِۗء ِاْن ُكْنَت ِمَن الٰصه َن السَّ  ۭ ٠١١فََاْسِقطْ عَلَْينَا ِكَسًفا ِمٰ

 (۱)اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے 

السالم کی تہدید کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی یہ حضرت شعیب علیہ  ۱۔۱۲۷

 !سچا ہے تو جا ہم تجھے نہیں مانتے، ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھا

 
ٓ َاْعََلُ ِبَما تَْعَملُْوَن        ْ  ٠١١قَاَل َرِٰبِ

 (۱)کہا کہ میرا رب خوب جاننے واال ہے جو کچھ تم کر رہے ہو 

و شرک کر رہے ہو، سب ہللا کے علم میں ہے اور وہی اس کی جزا یعنی تم جو کفر  ۱۔۱۲۲

تمہیں دے گا، اگر چاہے گا تو دنیا میں بھی دے دے گا، یہ عذاب اور سزا اس کے اختیار میں 

 ہے۔

 
َّٗه ََكَن عََذاَب يَْوٍم َعِظْْيٍ        ِ  ۭ ِان َلَّ بُْوُه فََاَخَذُِهْ عََذاُب يَْوِم الظُّ  ٠١١فََكذَّ
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وہ بڑے ( ۱)انہوں نے اسے جھٹالیا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا  چونکہ

 بھاری دن کا عذاب تھا۔

انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا، ہللا نے اس کے مطابق ان پر  ۱۔۱۲٢

ت عذاب نازل فرما دیا اور وہ اس طرح کے بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخ

گرمی اور دھوپ مسلط کر دی، اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ 

کی شدت سے بچنے کے لئے اس سائے تلے جمع ہوگئے اور کچھ سکھ کا سانس لیا لیکن چند 

لمحے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہوگئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور 

انہیں ہمیشہ کے لئے موت کی نیند سال دیا یوں تین قسم کا عذاب ان پر  ایک سخت چنگھاڑ نے

آیا اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ فگن ہوا، اس لئے فرمایا کہ سائے والے دن کے 

 عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔

 
ْؤِمِنْْيَ        ُِهْ مُّ ِِلَ ََلٰيًَة   ۭ َوَما ََكَن اَْكََثُ  ٠١١ِانَّ ِِفْ ذه

 یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں کے اکثر مسلمان نہ تھے۔

 
ِحْْيُ        ََّك لَهَُو الَْعزِيُْز الرَّ    ٠١٠َوِانَّ َرب

 اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے واال مہربانی واال

 
لَِمْْيَ       َّٗه لََتَْنِيُْل َرٰبِ الْعه  ۭ ٠١١َوِان

 رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے۔( قرآن)اور بیشک و شبہ یہ 

 
ُِ اَْلَِمْْيُ        ْو    ٠١١نََزَل ِبِه الرُّ

 (۱)اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے 

کفار مکہ نے قرآن کے وحی اٰلہی اور منزل من ہللا ہونے کا انکار کیا اور اسی بنا پر  ۱۔۱٢۲

 تعاٰلی نے انبیا علیہم السالم کے واقعات بیان رسالت محمدیہ اور دعوت محمدیہ کا انکار کیا۔ ہللا

ہللا کے ( صلی ہللا علیہ وسلم)کرکے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن یقینا وحی اٰلہی ہے اور محمد 

سچے رسول ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پیغمبر جو پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے گزشتہ 

ن کر سکتا تھا؟ اس لئے یہ قرآن یقینا ہللا رب العالمین انبیاء اور قوموں کے واقعات کس طرح بیا

 ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے جسے ایک امانت دار فرشتہ جبرائیل علیہ السالم لے کر آئے۔

 
   ٠١١عَٰله قَلِْبَك ِلَتُكْوَن ِمَن الُْمْنِذِريَْن       

 (۴)ں کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہوجائی( ۱)آپ کے دل پر اترا ہے 

دل کا بطور خاص اس لئے ذکر فرمایا کہ حواس باختہ میں دل ہے سب سے زیادہ  ۱۔۱٢٤

 ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے۔

 یعنی نزول قرآن کی علت ہے۔ ۴۔۱٢٤

 
ِبْْيٍ         ۭ ٠١١ِبِلَساٍن َعَرِِبٍٰ مُّ

 صاف عربی زبان میں ہے۔

 
ِلْْيَ        َّٗه لَِفْي ُزبُِر اَْلَوَّ  ٠١١َوِان

 (۱)اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 844 

یعنی جس طرح پیغمبر آخری زمان صلی ہللا علیہ وسلم کے ظہور و بعث کا اور آپ  ۱۔۱٢٦

صلی ہللا علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں ہے، اسی طرح اس قرآن کے نزول 

ی گئی تھی۔ ایک دوسرے معنی یہ کئے گئے ہیں کی خوشخبری بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں د

کہ یہ قرآن مجید، بہ اعتبار ان احکام کے، جن پر شریعتوں کا اتفاق رہا ہے، پچھلی کتابوں میں 

 بھی موجود رہا ہے۔

 
اِۗءيَْل      ٓ ِاْْسَ ُۗؤا بَِنْ َّْعلََمٗه عُلَمه يًَة َاْن ي َّهُْم اه  ۭ ٠١١َاَولَْم يَُكْن ل

 (۱)نی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں کیا انہیں یہ نشا

کیونکہ ان کتابوں میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا اور قرآن کا ذکر موجود ہے۔ یہ کفار  ۱۔۱٢۷

مکہ، مذہبی معامالت میں یہود کی طرح رجوع کرتے تھے۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ کیا ان کا 

نا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی ہللا علیہ وسلم، ہللا کے سچے رسول یہ جاننا اور بتال

اور یہ قرآن ہللا کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر یہود کی اس بات کو مانتے ہوئے پیغمبر پر 

 ایمان کیوں نہیں التے؟

 
ِمْْيَ        ُه عَٰله بَْعِض اَْلَْْعَ لْنه  ٠١١َولَْو نَزَّ

 شخص پر نازل فرماتے۔ اور اگر ہم کسی عجمی

 
ا ََكنُْوا ِبٖه ُمْؤِمِنْْيَ       ْم مَّ  ٠١١فََقَرَاٗه عَلَْْيِ

 (۱)پس وہ ان کے سامنے اس کی تالوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے 

یعنی کسی عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے کہ یہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔  ۱۔۱٢٢

َعَربِيٌّ َولَْو جَ )جیسے  لَْت ٰاٰیتُٗه ڼَءاَْعَجِميٌّ وَّ قَالُْوا لَْواَل فُصِّ قُْل ھَُو لِلَِّذْیَن ٰاَمنُْوا  ۘ  َعْلٰنهُ قُْرٰانًا اَْعَجِمیًٰا لَـّ

ِشفَا ھَُو َعلَْیِھْم َعًمى  ۘ  ٌء ۘ  ھًُدى وَّ َكانٍ ٕىَِك یُنَادَ ۘ  اُولٰ  ۘ  َوالَِّذْیَن اَل یُْؤِمنُْوَن فِْيٓ ٰاَذانِِھْم َوْقٌر وَّ  ۘ  ْوَن ِمْن مَّ

 میں ہے۔( 22:۔فصلت23( بَِعْیدٍ 

 
ِِلَ َسلَْكنهُه ِِفْ قُلُْوِب الُْمْجرِِمْْيَ         ۭ ١١١َكذه

 (۱)اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے 

 یعنی َسلَْکنَاہُ میں ضمیر کا مرجع کفر و تکذیب اور جحود و عناد ہے۔ ۱۔۴۰۰

 
   ١١٠يُْؤِمنُْوَن ِبٖه َحِٰته يََرُوا الَْعَذاَب اَْلَِلْْيَ     ََل 

 وہ جب تک دردناک عذابوں کو مالحظہ نہ کرلیں ایمان نہ الئیں گے۔

 
ُِهْ ََل يَْشُعُرْوَن         ١١١فَيَْاِتَْيُْم بَْغَتًة وَّ

 پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آجائے گا انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔

 
ُن ُمنَْظُرْوَن     فَيَقُ   ۭ ١١١ْولُْوا َهْل ََنْ

 ۔(۱)اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی 

 لیکن مشاہدہ عذاب کے بعد مہلت نہیں دی جاتی، نہ اس وقت کی توبہ ہی مقبول ہے۔ ۱۔۴۰۲

 
َتْعِجلُْوَن       ١١١َافَِبَعَذاِبنَا يَس ْ

 (۱)ہیں  پس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے
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یہ اشارہ ہے ان کے مطالبے کی طرف جو اپنے پیغمبر سے کرتے رہے ہیں کہ اگر تو  ۱۔۴۰٤

 سچا ہے تو عذاب لے آ۔

 
ُْم ِسـِنْْيَ      تَّْعِنه    ١١١َافََرَءيَْت ِاْن مَّ

 اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا۔

 
 ُ ا ََكن    ١١١ْوا يُْوعَُدْوَن      ُُثَّ َجاَۗءُِهْ مَّ

 پھر انہیں وہ عذاب آلگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے۔

 
ا ََكنُْوا يَُمـتَُّعْوَن       ١١١َۭمآ َاْغّنه َعِْنُْم مَّ

 ۔(۱)تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا 

پھر انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لیں، تو کیا یعنی اگر ہم نے انہیں مہلت دے دیں اور  ۱۔۴۰۷

 دنیا کا مال و متاع ان کے کچھ کام آئے گا؟ یعنی انہیں عذاب سے بچا سکے گا؟ نہیں یقینا نہیں۔

 
 ١١١َوَمآ َاْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة ِاَلَّ لَهَا ُمنِْذُرْوَن      

 اس کے لئے ڈرانے والے تھے۔ ہم نے کسی بستی کو ہالک نہیں کیا ہے مگر اسی حال میں کہ

 
ِلِمْْيَ      ي ڕ َوَما ُكنَّا ظه  ١١١ۇ ِذْكره

 (۱)نصیحت کے طور پر اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں 

یعنی ارسال رسل اور انزار کے بغیر اگر ہم کسی بستی کو ہالک کر دیتے تو یہ ظلم  ۱۔۴۰٢

ں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بستی میں ہوتا، تاہم ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا بلکہ عدل کے تقاضو

رسول بھیجے، جنہوں نے اہل بستی کو عذاب اٰلہی سے ڈرایا اور اس کے بعد جب انہوں نے 

اور  ۱٢پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو ہم نے انہیں ہالک کیا۔ یہی مضمون بنی اسرائیل۔ 

 وغیرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ٢٢قصص۔

 
ِطْْيُ     َوَما تَََنَّلَْت ِبِه ا يه  ١٠١لش َّ

 اس قرآن کو شیطان نہیں الئے۔

 
َتِطْيُعْوَن       َْْۢبِغْي لَهُْم َوَما يَس ْ  ١٠٠َۭوَما يَن

 نہ وہ اس قابل ہیں، نہ انہیں اس کی طاقت ہے۔

 
ْمعِ لََمْعُزْولُْوَن       ُْم َعِن السَّ  ۭ ١٠١ِاِنَّ

 (۱)بلکہ وہ سننے سے محروم کر دیئے گئے ہیں 

ن آیات میں قرآن کی، شیطانی دخل اندازیوں سے، محفوظیت کا بیان ہے۔ ایک تو اس ا ۱۔۴۱۴

لئے کہ شیا طین کا قرآن لے کر نازل ہونا، ان کے الئق نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا مقصد شر و فساد 

اور منکرات کی اشاعت ہے، جب کہ قرآن کا مقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور منکرات کا سد 

ونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہیں۔ دوسرے یہ کہ شیاطین اس کی باب ہے گویا د

طاقت بھی نہیں رکھتے، تیسرے، نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور 

محروم رکھے گئے، آسمانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا تھا اور جو بھی شیطان اوپر جاتا 
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تے اور بھسم کر دیتے، اس طرح ہللا تعاٰلی نے قرآن کو یہ ستارے اس پر بجلی بن کر گر

 شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔

 
ِبْْيَ        َخَر فَتَُكْوَن ِمَن الُْمَعذَّ ِ ِالهـهًا اه ٌُ َمَع اّلٰله  ۚ ١٠١فَََل تَْد

 و جائےپس تو ہللا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہ

 
تََك اَْلَقَْرِبْْيَ         ١٠١َوَانِْذْر َعِشْْيَ

 (۱)اپنے قریبی رشتہ والوں کو ڈرا دے 

پیغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لئے نہیں، بلکہ پوری قوم کے لئے ہوتی ہے  ۱۔۴۱٤

اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لئے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے۔ 

یبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان، دعوت عام کے منافی نہیں، بلکہ اسی کا ایک حصہ یا اس قر

کا ترجیحی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السالم نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ 

آزر کو توحید کی دعوت دی تھی۔ اس حکم کے بعد نبی صلی ہللا علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ 

اَحا کہہ کر آواز دی۔ یہ کلمہ اس وقت بوال جاتا ہے جب دشمن اچانک حملہ کر گئے اور یَا َصبَ 

دے، اس کے ذریعہ سے قوم کو خبردار کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ سن کر لوگ جمع ہوگئے، آپ نے 

قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر فرمایا، بتالؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی 

لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم مانو گے؟ سب کی پشت پر دشمن کا 

نے کہا ہاں، یقینا ہم تصدیق کریں گے۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہللا نے نذیر 

بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، اس پر ابو لہب نے کہا، تیرے لئے 

صحیح )تو نے ہمیں اس لئے بالیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ سورہ تبت نازل ہوئی ہالکت ہو، کیا 

آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو بھی فرمایا تم ہللا کے ہاں ( بخاری

 بچاؤ کا بندوبست کرلو میں وہاں تمہارے کام نہیں آسکوں گا۔

 
ََّبَعَك ِمَن   ۚ ١٠١الُْمْؤِمِنْْيَ      َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلَمِن ات

 اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ، جو بھی ایمان النے واال ہو کہ تیری تابعداری کرے۔

 
ا تَْعَملُْوَن       مَّ ٌء ِمٰ ْ بَرِْيۗ  ١٠١فَِاْن َعَصْوَك فَُقْل ِاّٰنِ

 اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعالن کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر

 رہے ہو۔

 
ِحْْيِ      ْ عََٰل الَْعزِْيِز الرَّ    ١٠١ۭۚ َوتََوكَّ

 اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان ہللا پر رکھ۔

 
ىَك ِحْْيَ تَُقْوُم      ْي يَره ِ    ١٠١اَّلَّ

 جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے۔

 
ِجِدْيَن      ١٠١َوتََقلَُّبَك ِِف الٰسه

 (۱)کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی اور سجدہ کرنے والوں 

 یعنی جب تو تنہا ہوتا ہے، تب بھی ہللا دیکھتا ہے اور جب لوگوں میں ہوتا ہے تب بھی۔ ۱۔۴۱٢
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ِمْيُع الَْعِلْْيُ        َّٗه ُهَو السَّ  ١١١ِان

 وہ بڑا ہی سننے واال اور خوب ہی جاننے واال ہے۔

 
ئُُُكْ عَٰله َمْن تَََنَّلُ  ِٰ ِطْْيُ       َهْل ُانَب يه  ۭ ١١٠الش َّ

 کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔

 
َّاٍك َاِثـْْيٍ         ١١١تَََنَُّل عَٰله ُكِٰ َاف

 (۱)وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں 

یعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو جھوٹوں  ۱۔۴۴۴

 پر اترتے ہیں نہ کہ انبیاء صالحین پر۔( یعنی کاہنوں، نجومیوں وغیرہ)اور گنہگاروں 

 
ِذبُْوَن       ُِهْ كه ْمَع َواَْكََثُ ُّلُْقْوَن السَّ  ١١١ۭي

 (۱)ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں ( اچٹتی)

ے ہیں، ان کاہنوں کو آکر یعنی ایک آدھ بات، جو کسی طرح وہ سننے میں کامیاب ہو جات ۱۔۴۴۲

 بتال دیتے ہیں، جن کے ساتھ وہ جھوٹی باتیں اور بھی مال لیتے ہیں۔

 
َِّبُعهُُم الَْغاٗوَن       َعَراُۗء يَت  ۭ ١١١َوالشُّ

 شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔

 
ْيُمْوَن       ِ ُْم ِِفْ ُكِٰ َواٍد ُّيَّ   ١١١َالَْم تََر َاِنَّ

 پ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں۔کیا آ

 
ُْم يَُقْولُْوَن َما ََل يَْفَعلُْوَن         ١١١َوَاِنَّ

 (۱)اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں 

شاعروں کی اکثریت چونکہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اصول کی بجائے، ذاتی پسند و ناپسند  ۱۔۴۴٦

کرتے ہیں۔ عالوہ ازیں اس میں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں کے مطابق اظہار رائے 

اور شاعرانہ تخیالت میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ ان کے 

پیچھے لگنے والے بھی گمراہ ہیں، اسی قسم کے اشعار کے لئے حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے 

' انا، جو اسے خراب کر دے، شعر سے بھر جانے سے بہتر ہے پیٹ کو لہو پیپ سے بھر ج'کہ 

 (ترمذی و مسلم وغیرہ)

 
ْوا ِمْنْۢ بَْعِد َما ُظِلُمْوا  انْتَــَّصُ ا وَّ َ َكِثْْيً ِت َوَذَكُروا اّلٰله ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ يَْن َظلَُمْوٓا َايَّ ُمنَْقلٍَب  ِۭاَلَّ اَّلَّ ِ َّْنَقِلُبْوَن       َوَسـَيْعََلُ اَّلَّ    ١١١ي

اور نیک عمل کئے اور بکثرت ہللا تعاٰلی کا ذکر کیا اور اپنی ( ۱)سوائے ان کے جو ایمان الئے 

جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ ( ۴)مظلومی کے بعد انتقام لیا 

 (۲)الٹتے ہیں 

ا، جن کی شاعری صداقت اور حقائق پر اس سے ان شاعروں کو مستشٰنی فرما دیا گی ۱۔۴۴۷

مبنی ہے اور استثنا ایسے الفاظ سے فرمایا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایماندار، عمل صلح 

پر کاربند اور کثرت سے ہللا کا ذکر کرنے واال شاعر، جس میں جھوٹ، غلو اور افراط اور 

 نانہ صفات سے عاری ہوں۔تفریط ہو، کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ان ہی لوگوں کا کام ہے جو موم
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یعنی ایسے مومن شاعر، ان کافر شعرا کا جواب دیتے ہیں، جس میں انہوں نے  ۴۔۴۴۷

کی ہو۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت کافروں کی شاعری کا جواب ( برائی)مسلمانوں کی 

ان کی ہجو بی( کافروں)ان ' دیا کرتے تھے اور خود نبی صلی ہللا علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ 

 ( صحیح بخاری)کرو، جبرائیل علیہ السالم بھی تمہارے ساتھ ہیں 

یعنی کون سی جگہ وہ لوٹتے ہیں؟ اور وہ جہنم ہے۔ اس میں ظالموں کے لئے سخت  ۲۔۴۴۷

اس لئے کہ ظلم قیامت ! تم ظلم سے بچو' وعید ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے 

 (سلمصحیح م)والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا 

 

 

 سورة النمل
 (٢۲۔ تعداد آیات  ۴۷سورة النمل ۔ سورہ نمبر )
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ِبْْيٍ      ِن َوِكَتاٍب مُّ يهُت الُْقْراه ۗس ۣ ِتِْلَ اه    Ǻطه

 اور روشن کتاب کی۔( یعنی واضح)ہیں قرآن کی طس، یہ آیتیں 

نَْمل،چیو نٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چیونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس کی وجہ 

 سے اس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔
 

ي ِللُْمْؤِمِنْْيَ       بُّْشه   Ąُهًدى وَّ

 ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لئے۔

 
ْيَن يُ  ِ ِخَرِة ُِهْ يُْوِقنُْوَن      اَّلَّ وَة َوُِهْ ِِبَْله كه لهوَة َويُْؤتُْوَن الزَّ  Ǽِقْيُمْوَن الصَّ

 ۔(۱)جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں 

یہ مضمون متعدد جگہ گزر چکا ہے کہ قرآن کریم ویسے تو پوری نسل انسانی کی ہدایت  ۱۔۲

نازل ہوا ہے لیکن اس سے حقیقتاً راہ یاب وہی ہونگے جو ہدایت کے طالب ہونگے، کے لئے 

جو لوگ اپنے دل اور دماغ کی کھڑکیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بند یا اپنے دلوں 

کو گناہوں کی تاریکیوں سے مسخ کرلیں گے، قرآن انہیں کس طرح سیدھی راہ پر لگا سکتا ہے، 

طرح ہے جو سورج کی روشنی سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، درآں  ان کی مثال اندھوں کی

 حالیکہ سورج کی روشنی پورے عالم کی درخشانی کا سبب ہے۔

 
الَهُْم فَهُْم يَْعَمهُْوَن      َّنَّا لَهُْم َاُْعَ ِخَرِة َزي ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبَْله ِ  ۭ Ćِانَّ اَّلَّ

ہیں، ( ۱)ہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں التے ہم نے ان

 (۴)پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں 

یہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں اور آخرت پر عدم ایمان اس  ۱۔٤

کا بنیادی سبب ہے اس کی نسبت ہللا کی طرف اس لئے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مشیت 

ہم اس میں بھی ہللا کا وہی اصول کار فرما ہے کہ نیکوں کے لئے نیکی کا سے ہی ہوتا ہے، تا
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راستہ اور بدوں کے لئے بدی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک 

 راستے کا اختیار کرنا، یہ انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے۔

ہیں، اس کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں یعنی گمراہی کے جس راستے پر وہ چل رہے ہوتے  ۴۔٤

 ہوتے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں پاتے۔

 
ْوَن      ُ َِ ِخَرِة ُِهُ اَْلَْخ ُء الَْعَذاِب َوُِهْ ِِف اَْله ْيَن لَهُْم ُسْوۗ ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ  Ĉُاوله

 یہی لوگ ہیں جن کے لئے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔

 
ْن َحِكْْيٍ عَِلْْيٍ       ُ َن ِمْن لَّ ََّك لَُتلَقَّى الُْقْراه  Čَوِان

 بیشک آپ کو ہللا حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔

 
ِتْيُُكْ ِبِشهَاٍب قَبَ  ــََبٍ َاْو اه ِْنَا ِِبَ تِْيُُكْ ٰمِ نَْسُت ََنًرا  ۭ َساه ٓ اه ْ ٓ ِاّٰنِ ٰه َِلَْهِِلٖ ََّعلَُُّكْ تَْصَطلُْوَن      ِاْذ قَاَل ُمْو  Ċٍس ل

نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، ( علیہ السالم)جبکہ موسٰی ( یاد ہوگا)

میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارا لے کر ابھی تمہارے پاس 

 (۱)آجاؤں گا تاکہ تم سینک تاپ کر لو 

کا واقعہ ہے جب حضرت موسٰی علیہ السالم مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے  یہ اس وقت ۱۔۷

کر واپس آرہے تھے، رات کو اندھیرے میں راستے کا علم نہیں تھا اور سردی سے بچاؤ کے 

 لئے آگ کی ضرورت تھی۔

 
بْ  ا َجاَۗءَها نُْوِدَي َاْنْۢ بُْوِرَك َمْن ِِف النَّاِر َوَمْن َحْولَهَا  ۭ َوس ُ لَِمْْيَ      فَلَمَّ ِ َرٰبِ الْعه َن اّلٰله  Ďحه

جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ 

 ۔(۴)اور پاک ہے ہللا جو تمام جہانوں کا پالنے واال ہے ( ۱)جو اس کے آس پاس ہے 

عنی کوہ طور پر، تو دیکھا دور سے جہاں آگ کے شعلے لپکتے نظر آئے، وہاں پہنچے ی ۱۔۲

کہ سر سبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، ہللا کا نور 

تھا، جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی َمْن فَی النَّاِر میں َمْن سے مراد ہللا تبارک و 

سے مراد موسٰی اور ( اس کے ارد گرد)تعاٰلی اور نار سے مراد اس کا نور ہے اور َوَمْن َحْولَھَا 

اور ایک روایت میں ( روشنی)کو نور ( پردے)فرشتے، حدیث میں ہللا تعاٰلی کی ذات کے حجاب 

اگر اپنی ذات کو بےنقاب کر دے تو اس کا ' سے تعبیر کیا گیا ہے اور فرمایا ہے، کہ ( آگ)نار 

 (صحیح مسلم)' جالل تمام مخلوقات کو جال کر رکھ دے 

 
ُ الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ        يهمُ  َّٗهٓ َاََن اّلٰله ٓ ِان ٰه   Ḍْو

 با حکمت۔( ۱)سن بات یہ ہے کہ میں ہی ہللا ہوں غالب ! موٰسی

درخت سے ندا کا آنا، حضرت موسٰی علیہ السالم کے لئے باعث تعجب تھا۔ ہللا تعاٰلی نے  ۱۔٢

 تعجب نہ کر میں ہی ہللا ہوں۔! فرمایا، موٰسی

 
ٰه ََل ََّتَْف  ۣ اِ َوَالْ  لَْم يَُعقِْٰب  ۭ يهُمْو  ُمْدِبًرا وَّ

ٰٰله َا َجاۗن  وَّ َها ََتََْتُّ ََكَِنَّ ا َراه يَّ الُْمْرَسلُْوَن       ِق َعَصاَك  ۭ فَلَمَّ ْ ََل َُيَاُف َلَ  ڰ01ّٰنِ

انپ ہے تو اپنی الٹھی ڈال دے، موسٰی نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک س

( ۴)خوف نہ کھا ! تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اے موٰسی

 میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 850 

اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ موسٰی علیہ السالم اپنے ہاتھ کی  ۱۔۱۰

ر کو بھی ال حق ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی الٹھی سے نہ ڈرتے دوسرا، طبعی خوف پیغمب

 باآلخر انسان ہی ہوتے ہیں۔

 
ِحْْيٌ         ْ غَُفْوٌر رَّ ٍء  فَِاّٰنِ َل ُحْسـنًۢا بَْعَد ُسْوۗ  00ِاَلَّ َمْن َظََلَ ُُثَّ بَدَّ

پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بھی ( ۱)لیکن جو لوگ ظلم کریں 

 ۔(۴)ہربان ہوں بخشنے واال م

 یعنی ظالم کو تو خوف ہونا چاہیے کہ ہللا تعاٰلی اس کی گرفت نہ فرما لے ۱۔۱۱

 یعنی ظالم کی توبہ بھی قبول کرلیتا ہوں۔ ۴۔۱۱

 
يهٍت ِاٰله ِفْرَعْوَن َوقَْوِمٖه ۭ ٍء  ۣ ِِفْ ِتْسعِ اه ُرْج بَْيَضاَۗء ِمْن غَْْيِ ُسْوۗ ُْم ََكنُْوا قَْوًما فهِسِقْْيَ        َوَاْدِخْل يََدَك ِِفْ َجْيِبَك ََّتْ  01ِاِنَّ

تو نو ( ۱)اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیال ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے 

 یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔( ۴)نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا 

 یہ الٹھی کے ساتھ دوسرا معجزہ انہیں دیا گیا۔یعنی بغیر برص وغیرہ کی بیماری کے۔  ۱۔۱۴

نشانیوں میں سے ہیں، جن کے ذریعے سے میں  ٢فِْی تْسِع آیَاِت یعنی یہ دو معجزے ان  ۴۔۱۴

نشانیوں کی  ٢نے تیری مدد کی ہے۔ انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا، ان 

َۘ ــــبَیِّٰنٍت فَسْ  ۘ  َع ٰاٰیتٍ َولَقَْد ٰاتَْینَا ُمْوٰسي تِسْ )تفصیل کے لئے دیکھئے َءھُْم ۘ  ِءْیَل اِْذ َجاۘ  ْل بَنِْيٓ اِْسَراـۘ 

 کا حاشیہ۔( 303:۔ االسراء37( فَقَاَل لَٗه فِْرَعْوُن اِنِّْى اَلَظُنَُّك ٰیُمْوٰسي َمْسُحْوًرا

 
ِبْْيٌ         ٌر مُّ َذا ِْسْ ًة قَالُْوا ھه يهتُنَا ُمْبِّصَ ا َجاَۗءَْتُْم اه  ۚ 01فَلَمَّ

ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے یہ تو ( ۱)پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے 

 صریح جادو ہے۔

 ُمْبِصَرةً، واضح اور روشن یا اسم فاعل مفعول کے معنی میں ہے ۱۔۱۲

 
ا  ۭ فَانُْظْر َكْيَف ََكَن عَ  عُلُوًّ    01اِقَبُة الُْمْفِسِدْيَن        َوَجَحُدْوا ِّبَا َواْستَْيَقنََْتَآ َانُْفُسهُْم ُظلًْما وَّ

انہوں نے انکار کر دیا حاالنکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر 

 پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرواز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔( ۱)

 استکبار تھا۔یعنی علم کے باوجود جو انہوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ ان کا ظلم اور  ۱۔۱٤

 
ْن ِعَبادِ  لَنَا عَٰله َكِثْْيٍ ٰمِ ْي فَضَّ ِ ِ اَّلَّ َن ِعلًْما ۚ َوقَاََل الَْحْمُد ّلِلٰه تَيْنَا َداٗوَد َوُسلَْيمه  01ِه الُْمْؤِمِنْْيَ        َولََقْد اه

کے  اور دونوں نے کہا، تعریف اس ہللا( ۱)اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا 

 لئے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان دار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔

سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ یہ قرآن ہللا کی طرف سے سکھالیا جاتا ہے اس  ۱۔۱۲

کی دلیل کے طور پر حضرت موسٰی علیہ السالم کا مختصرا قصہ بیان فرمایا اور اب دوسری 

السالم و سلیمان علیہ السالم کا یہ قصہ ہے انبیا علیہم السالم کے یہ دلیل حضرت داؤد علیہ 

واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم ہللا کے سچے رسول ہیں علم 

سے مراد نبوت کے علم کے عالوہ وہ علم ہے جن سے حضرت داؤد علیہ السالم اور سلیمان 

گیا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السالم کو لوہے کی صنعت  علیہ السالم کو بطور خاص نوازا

کا علم اور حضرت سلیمان علیہ السالم کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا تھا ان دونوں 
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باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطا کیا گیا تھا لیکن یہاں صرف علم کا ذکر کیا گیا ہے جس 

 ب سے بڑی نعمت ہے ۔سے واضح ہوتا ہے کہ علم ہللا کی س

 
ٍء ۭ ِانَّ  ْْيِ َوُاْوِتيْنَا ِمْن ُكِٰ ََشْ ِْٰمنَا َمنِْطَق الطَّ َا النَّاُس عُل َُّيُّ ٓ ُن َداٗوَد َوقَاَل َّيه َذا لَهَُو الَْفْضُل الُْمِبْْيُ       َوَوِرَث ُسلَْيمه  01 ھه

کی بولی سکھائی گئی ہمیں پرندوں ! اور کہنے لگے لوگو( ۱)اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے 

 بیشک یہ بالکل کھال ہوا فضل اٰلہی ہے۔( ۲)اور ہم سب کچھ میں سے دیئے گئے ہیں ( ۴)ہے 

اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے، جس کے وارث صرف سلیمان علیہ  ۱۔۱٦

السالم قرار پائے۔ ورنہ حضرت داؤد علیہ السالم کے اور بھی بیٹے تھے جو اس کی وراثت 

محروم رہے۔ ویسے بھی انبیاء کی وراثت علم میں ہی ہوتی ہے، جو مال اسباب وہ چھوڑ  سے

البخاری کتاب )جاتے ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ہے 

 ( الفرائض و مسلم، کتاب الجہاد

ر بطور خاص اس لئے کیا بولیاں تو تمام جانور کی سکھالئی گئی تھیں لیکن پرندوں کا ذک ۴۔۱٦

گیا ہے کہ پرندے سائے کے لئے ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صرف 

 ( فتح القدیر)پرندوں کی بولیاں سکھالئی گئی تھیں اور چونٹیاں بھی منجملہ پرندوں کے ہیں۔ 

 جس کی ان کو ضرورت تھی، جیسے علم، نبوت، حکمت، مال، جن و انس اور طیور و ۲۔۱٦

 حیوانات کی تسخیر وغیرہ۔

 
ْْيِ فَهُْم يُْوَزُعْوَن       َن ُجنُْوُدٗه ِمَن الِْجٰنِ َواَْلِنِْس َوالطَّ  01َوُحِّشَ ِلُسلَْيمه

ہر ( ۱)سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کئے گئے 

 (۴)ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کردی گئی 

ں حضرت سلیمان علیہ السالم کی اس انفرادی خصوصیت و فضیلت کا ذکر ہے، اس می ۱۔۱۷

جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہ 

تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند پرند حٰتی کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی، اس میں کہا گیا 

کے تمام لشکر یعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا۔ ہے کہ سلیمان علیہ السالم 

 یعنی کہیں جانے کے لئے یہ الؤ لشکر جمع کیا گیا۔

کر دیا جاتا تھا، مثاًل انسانوں، جنوں ( قسم وار)یعنی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم  ۴۔۱۷

 کا گروہ، پرندوں اور حیوانات کا گروہ وغیرہ وغیرہ۔

 
ٓ اِ  ِطَمنَُُّكْ َحِٰته ِكنَُُكْ ۚ ََل َُيْ َا النَّْمُل اْدُخلُْوا َمسه َٓاُّيُّ ـه ٰ ُن َوُجنُْوُدٗه    َوُِهْ ََل يَْشُعُرْوَن         َذآ َاتَْوا عَٰله َواِد النَّْمِل   قَالَْت نَْمــََلٌ ي  01ُسلَْيمه

اپنے اپنے گھروں  !جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیو نٹیو

 (۱)میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بےخبری میں سلیمان اور اسکا لشکر تمہیں روند ڈالے 

اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہوتا  ۱۔۱۲

اتنی ہے۔ گو وہ انسانوں سے بہت کم اور مختلف ہے۔ دوسرا، یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السالم 

عظمت و فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے۔ اس لئے چیونٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ 

کہیں بےخبری میں ہم روند نہ دی جائیں۔ تیسرا یہ کہ حیوانات بھی اس عقیدہ صحیحہ سے بہرہ 

 ور تھے اور ہیں کہ ہللا کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ جیسا کہ آگے آنے والے ہدہد کے واقعے

سے بھی اس کی مذید تائید ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السالم پرندوں کے عالوہ 

دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ یہ علم بطور اعجاز ہللا تعاٰلی نے انہیں عطا فرمایا 

 تھا، جس طرح تسخیر جنات وغیرہ اعجازی شان تھی۔
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ْن قَْوِلهَ  َم َضاِحًَك ِمٰ يَّ َوَاْن َاُْعََل َصاِلحً فَتَبَسَّ ٓ َانَْعْمَت عََٰلَّ َوعَٰله َواِلَ َِّّتْ ٓ َاْن َاْشُكَر ِنْعَمَتَك ال ِتَك ِِفْ ِعَباِدَك ا َوقَاَل َرٰبِ َاْوِزْعِنْ ىُه َوَاْدِخلِْنْ ِبَرْْحَ ا تَْرضه

ِلِحْْيَ         01الٰصه

عا کرنے لگے کہ اے اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیئے اور د

تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا الؤں جو تو نے مجھ پر انعام ! پروردگار

اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش ( ۱)کی ہیں 

 (۴)رہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔

ق کی گفتگو سن کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان علیہ السالم چیونٹی جیسی حقیر مخلو ۱۔۱٢

 کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ ہللا نے مجھ پر کتنا انعام فرمایا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنت مومنوں ہی کا گھر ہے اس میں کوئی بھی ہللا کی رحمت کے  ۴۔۱٢

ی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا اسی لیے حدیث میں نب

سیدھے اور حق کے قریب رہو اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے 

جنت میں نہیں جائے گا صحابہ رضی ہللا نے عرض کیا یا رسول ہللا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں 

جھے اپنے دامن میں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ہللا کی رحمت م

 نہیں ڈھانک لے گی ۔ صحیح بخاری ۔

 
ـِبْْيَ       

ِٕ
ْْيَ فََقاَل َما ِلَ ََلٓ َاَرى الْهُْدُهَد  ڮ َاْم ََكَن ِمَن الَْغاۗى  11َوتََفقََّد الطَّ

آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ 

 (۱)وہ غیر حاضر ہے؟ کیا واقعی 

 یعنی موجود تو ہے، مجھے نظر نہیں آرہا یا یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ۱۔۴۰

 
ِبْْيٍ        ٍن مُّ ْ ِبُسلْطه نَّٗهٓ َاْو لََيْاِتيَٰنِ بَنَّٗه عََذاًِب َشِديًْدا َاْو ََلَاْذَِبَ عَٰذِ  10ََلُ

ے سامنے کوئی صریح دلیل بیان یقیناً میں اسے سزا دونگا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میر

 کرے۔

 
َِّقْْيٍ        ٍۢ ِبنََبٍا ي َبا طْ ِبٖه َوِجْئُتَك ِمْن س َ  11فََمَكَث غَْْيَ بَِعْيٍد فََقاَل َاَحْطتُّ ِبَما لَْم َُتِ

کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آکر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر الیا ہوں کہ 

 کی ایک سچی خبر تیرے پاس الیا ہوں۔( ۴)میں سبا ( ۱)، تجھے اس کی خبر ہی نہیں

 احاطہ کے معنی ہیں کسی چیز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا  ۱۔۴۴

َسبَا ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا بھی۔ یہاں شہر مراد  ۴۔۴۴

رب یمن کے نام سے معروف ہے سے تین دن کے فاصلے پر ہے اور ما( یمن)ہے۔ یہ صنعا 

 (فتح القدیر)

 
ٍء وَّ لَهَا َعْرٌش َعِظْْيٌ        ْ َوَجْدتُّ اْمَرَاًة تَْمِلُكهُْم َوُاْوتِيَْت ِمْن ُكِٰ ََشْ  11ِاّٰنِ

جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ ( ۱)میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے 

 ۔(۴)ت بھی بڑی عظمت واال ہے نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخ

یعنی ہدہد کے لئے بھی یہ امر باعث تعجب تھا کہ سبا میں ایک عورت حکمران ہے۔ لیکن  ۱۔۴۲

آجکل کہا جاتا ہے کہ عورتیں بھی ہر معاملے میں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر مرد حکمران ہو 

مات کے خالف ہے۔ سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہوسکتی، حاالنکہ یہ نظریہ اسالمی تعلی

 عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر قرآن و حدیث میں واضح دالئل موجود ہیں۔ 
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ہاتھ تھی اور اس  ۲۰ہاتھ اور انچائی  ٤۰ہاتھ اور عرض  ۲۰کہا جاتا ہے کہ اس کا طول  ۴۔۴۲

ویسے یہ قول ( فتح القدیر)میں موتی، سرخ یا قوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے، وہللا اعلم۔ 

بالغے سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔ یمن میں بلقیس کا جو محل ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے م

 اس میں اتنے بڑے تخت کی گنجائش نہیں۔

 
ُِهْ عَ  الَهُْم فََصدَّ ُن َاُْعَ ْيطه ََّن لَهُُم الش َّ ِ َوَزي ْمِس ِمْن ُدْوِن اّلٰله َا َوقَْوَمهَا يَْسُجُدْوَن ِللشَّ بِ َوَجْدَتُّ    11ْيِل فَهُْم ََل َُّيَْتُدْوَن        ِن السَّ

میں نے اسے اور اس کی قوم کو، ہللا تعاٰلی کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، 

پس وہ ( ۱)شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کرکے دکھال کر صحیح راہ سے روک دیا ہے 

 ہدایت پر نہیں آتے۔

کو یہ شعور ہے کہ غیب کا علم انبیاء بھی نہیں  اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندوں ۱۔۴٤

جانتے، جیسا کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السالم کو کہا کہ میں ایک ایسی اہم خبر الیا ہوں 

جس سے آپ بھی بےخبر ہیں، اسی طرح وہ ہللا کی وحدانیت کا احساس و شعور بھی رکھتے 

از میں کہا کہ یہ ملکہ اور اس کی قوم ہللا ہیں۔ اسی لئے یہاں ہدہد نے حیرت و استعجاب کے اند

کے بجائے، سورج کی پجاری ہے اور شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جس نے ان کے لئے 

 سورج کی عبادت کو بھال کر کے دکھالیا ہوا ہے۔

 
ِت َواَْلَْرِض َويَْعََلُ مَ  وه مه ْبَء ِِف السَّ َٰ ِرُج الْ ْي ُُيْ ِ ِ اَّلَّ ُفْوَن َوَما تُْعِلُنْوَن       َاَلَّ يَْسُجُدْوا ّلِلٰه  {السجدہ}11ا َُّتْ

کہ اسی ہللا کے لئے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے 

 اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔( ۱)

یزیں نباتات، معدنیات اور یعنی آسمان سے بارش برساتا اور زمین سے اس کی مخفی چ ۱۔۴٢

 دیگر زمینی خزانے ظاہر فرماتا اور نکالتا ہے۔

 
َ ِاَلَّ ُهَو َربُّ الَْعْرِش الَْعِظْْيِ       ُ ََلٓ ِاَله  ۞11َاّلٰله

 اسکے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے۔

 
ِذِبْْيَ   11       قَاَل َسنَنُْظُر َاَصَدقَْت َاْم ُكْنَت ِمَن اْلكه

 نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔( ۱)سلیمان 

مالک تو ہللا تعاٰلی کائنات کی ہرچیز کا ہے لیکن یہاں صرف عرش عظیم کا ذکر کیا، ایک  ۱۔۴۷

تو اس لئے کہ عرش اٰلہی کائنات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے۔ دوسرا، یہ 

کے لئے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی، گو بہت بڑا ہے لیکن اسے عرش عظیم واضح کرنے 

سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے جس پر ہللا تعاٰلی اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ ہدہد نے چونکہ 

توحید کا وعظ اور شرک کا رد کیا ہے اور ہللا کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے، اس لئے حدیث 

' نوروں کو قتل مت کرو۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور صرد یعنی لٹورا چار جا' میں آتا ہے 

 (مسند احمد)

 
ْم ُُثَّ تََولَّ َعِْنُْم فَانُْظْر َماَذا يَْرِجُعْوَن        َذا فََالِْقْه ِالَْْيِ ِبْ ھه  11ِاْذَهْب ِبِٰكته

ھ کہ وہ کیا جواب میرے اس خط کو لے جاکر انہیں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیک

 ۔(۱)دیتے ہیں 

 یعنی ایک جانب ہٹ کر چھپ جا اور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ۱۔۴۲
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        ٌ َْ ٌب َكِر ٓ ُالِْقَي ِاَلَّ ِكته ْ َا الَْملَُؤا ِاّٰنِ َُّيُّ ٓ  11قَالَْت َّيه

 میری طرف ایک باوقعت خط ڈاال گیا ہے۔! وہ کہنے لگی اے سردارو

 
 َّ ِحْْيِ      ِان ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ َّٗه ِبْسِم اّلٰله َن َوِان    11ٗه ِمْن ُسلَْيمه

 جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان ہللا کے نام سے شروع ہے۔

 
  10َاَلَّ تَْعلُْوا عََٰلَّ َوْاتُْوِِنْ ُمْسِلِمْْيَ       

 (۱)لمان بن کر میرے پاس آجاؤ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مس

جس طرح نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، جن میں  ۱۔۲۱

انہیں اسالم قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السالم نے بھی اسے 

لے لکھا جاتا اسالم قبول کرنے کی دعوت بذریعہ خط دی۔ آج کل مکتوب الیہ کا نام خط میں پہ

ہے لیکن سلف کا طریقہ یہی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السالم نے اختیار کیا کہ پہلے اپنا نام 

 تحریر کیا ۔

 
ٓ َاْمرِْي ۚ َما ُكْنُت قَاِطَعًة َاْمًرا َحِٰته تَْشهَُدْوِن       َا الَْملَُؤا َافُْتْوِِنْ ِِفْ َُّيُّ ٓ  11قَالَْت َّيه

تم میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا  !اس نے کہا اے میرے سردار

 قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کرتی۔

 
ُمرِْيَن        اَْلَْمُر ِالَْيِك فَانُْظرِْي َماَذا ًَتْ ُاولُْوا َِبٍْس َشِديٍْد   ڏ وَّ ٍة وَّ ُن ُاولُْوا قُوَّ  11قَالُْوا ََنْ

آگے آپ کو ( ۱)یا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں ان سب نے جواب د

 (۴)اختیار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں 

یعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی کے وقت نہایت پا مردی سے لڑنے  ۱۔۲۲

 ت نہیں ہے۔ والے بھی ہیں، اس لئے جھکنے اور دبنے کی ضرور

 اس لئے کہ ہم تو آپ کے تابع ہیں، جو حکم ہوگا، بجا الئیں گے۔ ۴۔۲۲

 
ِِلَ يَ  ً  ۚ َوَكذه َة َاْهِلهَآ َاِذةَّ  11ْفَعلُْوَن      قَالَْت ِانَّ الُْملُْوَك ِاَذا َدَخلُْوا قَْريًَة َافَْسُدْوَها َوَجَعلُْوٓا َاِعزَّ

تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے ( ۱)ں گھستے ہیں اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی می

 ۔(۲)اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے ( ۴)باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں 

 یعنی طاقت کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے۔  ۱۔۲٤

 یعنی قتل و غارت گری کرکے اور قیدی بنا کر۔  ۴۔۲٤

و ملکہ سبا کی تائید میں ہے اور بعض کے بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہللا کا قول ہے ج ۲۔۲٤

 نزدیک یہ بلقیس ہی کا کالم اور اس کا تتمہ ہے اور یہی سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

 
ٍَّة فَنهِظَرةٌۢ ِِبَ يَْرِجُع الُْمْرَسلُْوَن       ْم ِّبَِدي ْ ُمْرِسََلٌ ِالَْْيِ  11َوِاّٰنِ

ں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لو

(۱) 

اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السالم کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا نبی مرسل،  ۱۔۲٢

جس کا مقصد ہللا کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر ہدیہ قبول نہیں کیا تو یقینا اس کا مقصد دین کی 

 غیر چارہ نہیں ہوگا۔اشاعت و سر بلندی ہے، پھر ہمیں بھی اطاعت ب

 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 855 

تهىُُكْ ۚ بَْل َانَُْتْ  آ اه مَّ ُ َخْْيٌ ِمٰ تهىـِنۦ اّلٰله ْونَِن ِبَماٍل ۡفََمآ اه َن قَاَل َاتُِمدُّ ا َجاَۗء ُسلَْيمه َِّتُُكْ تَْفَرُحْوَن      فَلَمَّ  11ِّبَِدي

ال سے پس جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السالم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم م

مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو ( ۱)مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ 

 ۔(۴)اس نے تمہیں دیا ہے پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو 

یعنی تم دیکھ نہیں رہے، کہ ہللا نے مجھے ہرچیز سے نوازا ہوا ہے۔ پھر تم اس ہدئیے  ۱۔۲٦

کتے ہو؟ یہ دریافت کرنا انکاری ہے۔ یعنی کوئی سے میرے مال و دولت میں کیا اضافہ کر س

 اضافہ نہیں کر سکتے۔ 

یہ بطور توبیخ کے کہا کہ تم اس ہدیئے پر فخر کرو اور خوش ہو، میں تو اس سے خوش  ۴۔۲٦

ہونے سے رہا، اس لئے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں۔ دوسرے ہللا نے مجھے وہ کچھ دیا 

 و نہیں دیا۔ تیسرے، مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ہے جو پورے جہان میں کسی ک

 
ُِهْ صه  ً وَّ ِْنَآ َاِذةَّ ُْم ِمٰ رَِجِنَّ ْٰ ُنْوٍد َلَّ ِقَبَل لَهُْم ِّبَا َولَُن ُْم ِِبُ ْم فَلَنَْاتِيَِنَّ  11ِغُرْوَن       ِاْرِجْع ِالَْْيِ

شکر الئیں گے جن کے سامنے پر وہ ل( کے مقابلہ)ہم ان ( ۱)جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، 

 ۔(۴)پڑنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں ذلیل و پست کرکے وہاں سے نکال باہر کریں گے 

یہاں صیغہ واحد سے مخاطب کیا جب کہ اس سے قبل صیغہ جمع سے خطاب کیا تھا  ۱۔۲۷

 کیونکہ خطاب میں کبھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گیا ہے کبھی امیر کو ۔

حضرت سلیمان علیہ السالم نرے بادشاہ ہی نہیں تھے، ہللا کے پیغمبر بھی تھے۔ اس لئے  ۴۔۲۷ 

ان کی طرف سے لوگوں کو ذلیل خوار کیا جانا ممکن نہیں تھا، لیکن جنگ و قتال کا نتیجہ یہی 

ہوتا ہے کیونکہ جنگ نام ہی کشت و خون اور اسیری کا ہے اور ذلت و خواری سے یہی مراد 

 کے پیغمبر لوگوں کو خواہ مخواہ ذلیل خوار نہیں کرتے۔ جس طرح نبی صلی ہللا ہے، ورنہ ہللا

 علیہ وسلم کا طرز عمل اور اسوہ، حسنہ جنگوں کے موقع پر رہا۔

 
تُْوِِنْ ُمْسِلِمْْيَ        ْ تِيِْنْ ِبَعْرِشهَا قَْبَل َاْن َّيَّ َا الَْملَُؤا َايُُُّكْ ََّيْ َُّيُّ ٓ  11قَاَل َّيه

تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ! ایا اے سرداروآپ نے فرم

 (۱)ہی اس کا تخت مجھے ال دے 

حضرت سلیمان علیہ السالم کے اس جواب سے ملکہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سلیمان علیہ  ۱۔۲۲

تیاری شروع  السالم کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے چنانچہ انہوں نے مطیع و منقاد ہو کر آنے کی

کردی۔ سلیمان علیہ السالم کو بھی ان کی آمد کی اطالع مل گئی تو آپ نے انہیں مذید اپنی 

اعجازی شان دکھانے کا پروگرام بنایا اور انکے پہنچنے سے قبل ہی اس کا تخت شاہی اپنے 

 پاس منگوانے کا بندوبست کیا۔

 
ِتْيَك ِبهٖ  َن الِْجٰنِ َاََن اه ْ عَلَْيِه لََقِوي  َاِمْْيٌ         قَاَل ِعْفرِيٌْت ِمٰ َقاِمَك  ۚ َوِاّٰنِ  11قَْبَل َاْن تَُقْوَم ِمْن مَّ

اٹھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں ( ۱)ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے 

ہوں، یقین مانئے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار ( ۴)اسے آپ کے پاس ال دیتا 

(۲) 

اس سے وہ مجلس مراد ہے، جو مقدمات کی سماعت کے لئے حضرت سلیمان علیہ السالم  ۱۔۲٢

 صبح سے نصف النہار تک منعقد فرماتے تھے۔ 

اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقینا ایک جن ہی تھا جنہیں ہللا تعاٰلی نے انسانوں کے مقابلے میں  ۴۔۲٢

ے لیے چاہے وہ کتنا ہی زور آور ہو یہ غیر معمولی قوتوں سے نوازا ہے کیونکہ کسی انسان ک
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ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس سے مآرب یمن جائے اور پھر وہاں سے تخت شاہی اٹھا 

 الئے اور ڈیڑھ ہزار میل کا یہ فاصلہ جسے دو طرفہ شمار کیا جائے تو تین ہزار میل بنتا ہے

ان بھی اول تو اتنے بڑے تخت تین یا چار گھنٹے میں ٍطے کر لے ایک طاقتور سے طاقتور انس

کو اٹھا ہی نہیں سکتا اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا سہارا لے کر اٹھوا بھی لے تو اتنی 

 قلیل مدت میں اتنا سفر کیوں کر ممکن ہے ۔

یعنی میں اسے اٹھا کر ال بھی سکتا ہوں اور اس کی کسی چیز میں ہیرا پھیری بھی نہیں  ۲۔۲٢

 کروں گا۔

 
ُه ُمس ْ قَاَل  ا َراه ِتْيَك ِبٖه قَْبَل َاْن يَّْرتَدَّ ِالَْيَك َطْرفَُك  ۭ فَلَمَّ ِب َاََن اه َن اْلِكته ْي ِعْنَدٗه ِعَْلٌ ِمٰ ِ ٓ َءَاْشُكُر َاْم اَْكُفُر  ۭ اَّلَّ ْ  ڷ ِلَيْبلَُوِِنْ َذا ِمْن فَْضِل َرِٰبِ ا ِعْنَدٗه قَاَل ھه َتِقرًّ

ََّما يَْشُكُر  ٌ       َوَمْن َشَكَر فَِان َْ ْ غَِن  َكِر  11ِلنَْفِسٖه ۚ َوَمْن َكَفَر فَِانَّ َرِٰبِ

جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ 

جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی ( ۱)کے پاس پہنچا سکتا ہوں 

ھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، شکر میرے رب کا فضل ہے، تاکہ مج

بے )گزار اپنے ہی نفع کے لئے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار 

 غنی اور کریم ہے۔( پروا اور بزرگ

یہ کون شخص تھا جس نے یہ کہا؟ یہ کتاب کون سی تھی؟ اور یہ علم کیا تھا، جس کے  ۱۔٤۰

وٰی کیا گیا؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان تینوں کی پوری حقیقت ہللا زور پر یہ دع

تعاٰلی ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی 

انسان ہی تھا، جس کے پاس کتاب اٰلہی کا علم تھا، ہللا تعاٰلی نے کرامات اور اعجاز کے طور پر 

یہ قدرت دے دی کہ پلک جھپکتے میں وہ تخت لے آیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے  اسے

کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خالف ہوں اور وہ ہللا تعاٰلی کی قدرت 

و مشیت سے ہی ظہور پذیر پاتے ہیں۔ اس لئے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم 

ی ضرورت، جس کا ذکر یہاں ہے۔ کیونکہ یہ تو اس شخص کا تعارف ہے جس کا سراغ لگانے ک

کے ذریعے سے یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت اٰلہی ہی کی کار 

فرمائی ہے جو چشم زدن میں، جو چاہے، کر سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السالم بھی اس 

وں نے دیکھا کہ تخت موجود ہے تو اسے فضل ربی سے حقیقت سے آگاہ تھے، اس لئے انہ

 تعبیر کیا۔

 
ْيَن ََل َُّيَْتُدْوَن         ِ  10قَاَل نَكُِٰرْوا لَهَا َعْرَشهَا نَْنُظْر َاََتَْتِدْيٓ َاْم تَُكْوُن ِمَن اَّلَّ

یا ان دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پالیتی ہے ( ۱)حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ پھیر بدل کر 

 (۴)میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے 

 یعنی اس کے رنگ روپ یا واضح و شکل شباہت میں تبدیلی کردو۔  ۱۔٤۱

یعنی وہ اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ یہ تخت اسی کا ہے یا اس کو سمجھ نہیں پاتی؟  ۴۔٤۱

کر بھی اس پر راہ  دوسرا مطلب ہے کہ وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں؟ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ

 ہدایت واضح ہوتی ہے یا نہیں؟

 
َّٗه ُهَو  ۚ َوُاْوِتيْنَا الِْعَْلَ ِمْن قَْبِلهَا َوُكنَّا ُمْس  َكَذا َعْرُشِك  ۭ قَالَْت ََكَن ا َجاَۗءْت ِقْيَل َاهه  11ِلِمْْيَ      فَلَمَّ

تخت ہے؟ اس نے  (بھی)گیا کہ ایسا ہی تیرا ( دریافت کیا)پھر جب وہ آگئی تو اس سے کہا 

 (۴)ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے ( ۱)جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے 
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ردو بدل سے چونکہ اس کی وضع شکل میں کچھ تبدیلی آگئی تھی، اس لئے اس نے  ۱۔٤۴

پھر  صاف الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کا اقرار بھی نہیں کیا اور ردو بدل کے باوجود انسان

گویا یہ ' بھی اپنی چیز کو پہچان لیتا ہے، اس لئے اپنے ہونے کی نفی بھی نہیں کی۔ اور یہ کہا 

 اس میں اقرار ہے نہ نفی۔ بلکہ نہایت محتاط جواب ہے۔ ' وہی ہے 

یعنی یہاں آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ ہللا کے نبی ہیں اور آپ کے مطیع و  ۴۔٤۴

یکن امام ابن کثیر و شوکانی وغیرہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السالم کا منقاد ہوگئے تھے۔ ل

قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی یہ علم دے دیا گیا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر حاضر 

 خدمت ہوگی۔

 
فِ  َا ََكنَْت ِمْن قَْوٍم كه ِ  ۭ ِاِنَّ َّْعُبُد ِمْن ُدْوِن اّلٰله َها َما ََكنَْت ت  11رِْيَن       َوَصدَّ

اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ ہللا کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر 

 (۱)لوگوں میں تھی 

یعنی اسے ہللا کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ غیر ہللا کی عبادت تھی،  ۱۔٤۲

لئے توحید کی حقیقت سے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا، اس 

بےخبر رہی، یعنی ہللا نے یا ہللا کے حکم سے سلیمان علیہ السالم نے اسے غیر ہللا کی عبادت 

 (فتح القدیر)سے روک دیا ؛ لیکن پہال قول زیادہ صحیح ہے 

 
َكَشَفْت َعْن َساقَ  ًة وَّ ا َرَاتُْه َحِسبَْتُه لُجَّ َِ  ۚ فَلَمَّ ْ ْ َظلَْمُت نَْفِِسْ َوَاْسلَْمُت َمَع ِقْيَل لَهَا اْدُخِٰل الّصَّ ْن قََواِرْيَر  ڛ قَالَْت َرٰبِ ِاّٰنِ ٌد ِمٰ َمرَّ ٌِ مُّ َّٗه َِصْ ْْيَا  ۭ قَاَل ِان

لَِمْْيَ       ِ َرٰبِ الْعه َن ّلِلٰه    11ُسلَْيمه

اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے 

فرمایا یہ تو شیشے سے منڈھی ہوئی عمارت ہے، کہنے لگی میرے ( ۱)اں کھول دیں اپنی پنڈلی

میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ ہللا رب العالمین کی مطیع اور ! پروردگار

 (۴)فرمانبردار بنتی ہوں۔ 

ت سلیمان یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا۔ حضر ۱۔٤٤

علیہ السالم نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہرے دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی 

دنیاوی شان و شوکت کی بھی ایک جھلک دکھال دی جائے جس میں ہللا نے انہیں تاریخ انسانیت 

و میں ممتاز کیا تھا۔ چنانچہ اس محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، جب وہ داخل ہونے لگی ت

اس نے اپنے پانچے چڑھا لئے۔ شیشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا جس سے اپنے کپڑوں کو 

 بچانے کے لئے اس نے کپڑے سمیٹ لئے۔ 

یعنی جب اس پر فرش کی حقیقت واضح ہوئی تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس  ۴۔٤٤

چکنے گھڑے ہوئے  ہوگیا اور اعتراف قصور کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعالن کردیا صاف

پتھروں کو ممرد کہا جاتا ہے اسی سے مراد ہے جو اس خوش شکل بچے کو کہا جاتا ہے جس 

کے چہرے پر ابھی ڈاڑھی مونچھ نہ ہو جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجرة مرداء کہا جاتا 

یا جڑا ہوا ہے ۔ فتح القدیر ۔ لیکن یہاں یہ تعبیر یا جڑاؤ کے معنی میں ہے یعنی شیشوں کا بنا ہوا 

ملکہ سبا بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟قرآن میں یا کسی صحیح حدیث :محل۔ ملحوظہ

میں اس کی تفصیل نہیں ملتی تفسیری روایات میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا باہم نکاح ہو گیا 

۔ تھا لیکن جب قرآن وحدیث اس صراحت سے خاموش ہیں تو اس کی بابت خاموشی ہی بہتر ہے

 وہللا اعلم بالصواب۔

 
َتِصُمْوَن        ِن َُيْ َ فَِاَذا ُِهْ فَرِيْقه ِلًحا َاِن اْعُبُدوا اّلٰله  11َولََقْد َاْرَسلْنَآ ِاٰله ثَُمْوَد َاَخاُِهْ صه
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یقیناً ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب ہللا کی عبادت کرو پھر بھی 

 (۱)میں لڑنے جھگڑنے لگے  وہ دو فریق بن کر آپس

ان سے مراد کافر اور مومن ہیں، جھگڑنے کا مطلب ہر فریق کا یہ دعوٰی ہے کہ وہ حق  ۱۔٤٢

 پر ہے۔

 
َ لََعلَُُّكْ تُْرَْحُ  َتْغِفُرْوَن اّلٰله نَِة  ۚ لَْوََل تَس ْ ِٰئَِة قَْبَل الَْحس َ ي َتْعِجلُْوَن ِِبلسَّ  11ْوَن       قَاَل يهَقْوِم ِلَم تَس ْ

تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر مچا رہے ہو ! آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو

 تم ہللا تعاٰلی سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔( ۱)

یعنی ایمان قبول کرنے کی بجائے، تم کفر ہی پر کیوں اصرار کر رہے ہو، جو عذاب کا  ۱۔٤٦

اپنے عناد و سرکشی کی وجہ سے کہتے بھی تھے کہ ہم پر عذاب لے آ۔ باعث ہے۔ عالوہ ازیں 

 جس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السالم نے یہ کہا۔

 
ِ بَْل َانَُْتْ قَْوٌم تُْفتَُنْوَن       ُُكْ ِعْنَد اّلٰله ُ

ِٕ
ِٕى ۗ َعَك  ۭ قَاَل طه ََن ِبَك َوِبَمْن مَّ ْ ْيَّ  11قَالُوا اطَّ

ہیں؟ آپ نے فرمایا ( ۱)تیرے ساتھیوں کی بد شگونی لے رہے  وہ کہنے لگے ہم تیری اور

 (۲)ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو ( ۴)تمہاری بد شگونی ہللا کے ہاں 

عرب جب کسی کام کا یا سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے اگر وہ دائیں جانب اڑتا  ۱۔٤۷

یا سفر پر روانہ ہو جاتے اور اگر بائیں تو اسے نیک شگون سمجھتے اور وہ کام کر گزرتے 

اسالم میں یہ ( فتح القدیر)جانب اڑتا تو بد شگونی سمجھتے اور اس کام یا سفر سے رک جاتے 

 بدشگونی اور نیک شگونی جائز نہیں ہے البتہ فال نکالنا جائز ہے

اصل سبب  یعنی اہل ایمان نحوست کا باعث نہیں ہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ اس کا ۴۔٤۷

ہللا ہی کے پاس ہے کیونکہ قضا وتقدیر اسی کے اختیار میں ہے مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو 

 نحوست پہنچی ہے وہ ہللا کی طرف سے ہے اور اس کا سبب تمہارا کفر ہے ۔ فتح القدیر 

 یا گمراہی میں ڈھیل دے کر تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ ۲۔٤۷

 
ُّْفِسُدْوَن ِِف اَْلَْرِض َوََل يُْصِلُحْوَن        َوََكَن ِِف الَْمِديْنَِة ِتْسَعةُ   11َرْهطٍ ي

اس شہر میں نو سردار تھے جو زمین میں فساد پھیالتے رہتے تھے اور اصالح نہیں کرتے 

 تھے۔

 
ٖه َما َشهِْدَنَ  تَـنَّٗه َوَاْهَِلٗ ُُثَّ لَـنَُقْولَنَّ ِلَوِليِٰ ِٰ ِ لَـُنَبي ْوا ِِبّلٰله ِدقُْوَن       قَالُْوا تََقاََسُ  11 َمهِِْلَ َاْهِِلٖ َوِاَنَّ لَصه

انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر 

اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ( ۱)ہم چھاپہ ماریں گے 

 (۴)ں ہالکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہی

یعنی صالح علیہ السالم کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، یہ قسمیں انہوں  ۱۔٤٢

نے اس وقت کھائیں، جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السالم نے کہا کہ تین دن 

کے بعد تم پر عذاب آجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم صالح علیہ السالم 

 اور ان کے گھر والوں کا صفایا کر دیں۔ 

یعنی ہم قتل کے وقت وہاں موجود نہ تھے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کون انہیں قتل کر  ۴۔٤٢

 گیا ہے۔

 
ُِهْ ََل يَْشُعُرْوَن        َمَكْرََن َمْكًرا وَّ  11َوَمَكُرْوا َمْكًرا وَّ
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 ۔(۲)اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے ( ۴)اور ہم نے بھی ( ۱)کیا ( خفیہ تدبیر)انہوں نے مکر 

ان کا مکر یہی تھا کہ انہوں نے باہم حلف اٹھایا کہ رات کی تاریکی میں اس منصوبہ قتل  ۱۔٢۰

کو بروئے کار الئیں اور تین دن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح علیہ السالم اور ان کے 

 گھر والوں کو ٹھکانے لگا دیں۔ 

س سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہالک کر دیا۔ اسے بھی َمَکْرنَا َمْکًرا یعنی ہم نے ان کی ا ۴۔٢۰

 کے طور پر تعبیر کیا گیا۔ 

 کو سمجھتے ہی نہ تھے۔( مکر)ہللا کی اس تدبیر  ۲۔٢۰

 
ِعْْيَ          ُْم َوقَْوَمهُْم َاَْجَ ْرِنه  10فَانُْظْر َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة َمْكِرِِهْ   َاَنَّ َدمَّ

کھ لے ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا؟ کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو دی( اب)

 (۱)غارت کر دیا 

سرداروں کو ہی نہیں، بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پر ہالک  ٢یعنی ہم نے مذکورہ  ۱۔٢۱

کر دیا۔ کیونکہ وہ قوم ہالکت کے اصل سبب کفر میں مکمل طور پر ان کے ساتھ شریک تھی 

اور گو عملی طور ان کے منصوبہ قتل میں شریک نہ ہو سکی تھی۔ کیونکہ یہ منصوبہ خفیہ تھا۔ 

لیکن ان کی منشاء اور دلی آرزو کے عین مطابق تھا اس لئے وہ بھی گویا اس مکر میں شریک 

افراد نے حضرت صالح علیہ السالم اور ان کے اہل کے خالف تیار کیا تھا۔ اس لئے  ٢تھی جو 

 م ہی ہالکت کی مستحق قرار پائی۔پوری قو

 
َّْعلَُمْوَن       ِِلَ ََلٰيًَة ِلَٰقْوٍم ي  11فَِتِْلَ بُُيْوَُتُْم َخاِويَةًۢ ِبَما َظلَُمْوا  ۭ ِانَّ ِِفْ ذه

یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں 

 ان کے لئے اس میں بڑی نشانی ہے۔

 
َمنُْوا َوََكنُْوا يَتَُّقْوَن       وَ  ْيَن اه ِ ْينَا اَّلَّ  11َاَْنَ

 ہم نے ان کو جو ایمان الئے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچالیا۔

 
ْوَن        تُْوَن الَْفاِحَشَة َوَانَُْتْ تُْبِّصُ  11َولُْوًطا ِاْذ قَاَل ِلَقْوِمٖهٓ َاًَتْ

ے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر اس ن( ۱)جبکہ ( ذکر کر)اور لوط کا 

 (۴)بھی تم بدکاری کر رہے ہو 

یعنی لوط علیہ السالم کا قصہ یاد کرو، جب لوط علیہ السالم نے کہا یہ قوم عموریہ اور  ۱۔٢٤

 سدوم بستیوں میں رہائش پذیر تھی۔ 

رت قلب ہے۔ اور اگر یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ بےحیائی کا کام ہے۔ یہ بصا ۴۔٢٤

بصارت ظاہری یعنی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہو تو معنی ہونگے کہ نظروں کے سامنے یہ کام 

کرتے ہو، یعنی تمہاری سرکشی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ چھپنے کا تکلف بھی نہیں کرتے 

 ہو۔

 
َِٰساِۗء  ۭ ْن ُدْوِن الن نَُُّكْ لََتْاتُْوَن الٰرَِجاَل َشهَْوًة ِمٰ

ِٕ
ـهَلُْوَن         َاى  11بَْل َانَُْتْ قَْوٌم َّتْ

حق یہ ہے ( ۱)یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ 

 (۴)کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو 

یہ تکرار توبیخ کے لئے ہے کہ یہ بےحیائی وہی لواطت ہے جو تم عورتوں کو چھوڑ کر  ۱۔٢٢

 فطری شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو۔ مردوں سے غیر 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 860 

یا اس کی حرمت سے یا اس معصیت کی سزا سے تم بےخبر ہو۔ ورنہ شاید یہ کام نہ  ۴۔٢٢

 کرتے۔

 
ََّتَطهَّ ُْم ُاََنٌس ي ْن قَْريَِتُُكْ ۚ ِاِنَّ َل لُْوٍط ِمٰ  11   ُرْوَن     فََما ََكَن َجَواَب قَْوِمٖهٓ ِاَلَّ َاْن قَالُْوٓا َاْخرُِجْوٓا اه

قوم کا جواب بجز اس کہنے کہ اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ 

 (۱)تو بڑے پاکباز بن رہے ہیں 

 بطور طنز اور استہزاء کے کہا۔ ۱۔٢٦

 
َِبِيَْن          َا ِمَن الْغه ْرِنه ٓ ِاَلَّ اْمَرَاتَٗه  ۡ قَدَّ ُه َوَاْهَِلٗ ْينه  11فََاَْنَ

ے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا، اس کا اندازہ تو باقی پس ہم ن

 ۔(۱)رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے 

یعنی پہلے ہی اس کی بابت یہ اندازہ یعنی تقدیر اٰلہی میں تھا وہ انہی پیچھے رہ جانے  ۱۔٢۷

 والوں میں ہوگی جو عذاب سے دو چار ہونگے۔

 
َطًرا  ۚ فََساَۗء َمَطُر الُْمْنَذِريَْن      َوَاْمَطْرَنَ  ْم مَّ    11 عَلَْْيِ

پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ( ۱)بارش برسادی ( خاص قسم کی)اور ان پر ایک 

 (۴)ہوئی۔ 

ان پر عذاب آیا، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا اور  ۱۔٢۲

 ہوئی۔  کھنگرو کی بارش

یعنی جنہیں پیغمبروں کے ذریعے سے ڈرایا گیا اور ان پر حجت قائم کر دی گئی لیکن وہ  ۴۔۲۲

 تکذیب وانکار سے باز نہیں آئے ۔

 
ا يُّْشُِكْوَن        ُ َخْْيٌ َامَّ ّلٰۗله ى ۭ اه يَْن اْصَطفه ِ ٌ عَٰله ِعَباِدِه اَّلَّ ِ َوَسَله  ۭ 11قُِل الَْحْمُد ّلِلٰه

کیا ( ۱)مام تعریف ہللا ہی کے لئے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سالم ہے تو کہہ دے کہ ت

 (۴)ہللا تعاٰلی بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ 

جن کو ہللا نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لئے چنا تاکہ لوگ صرف ایک ہللا کی ۱۔٢٢

 عبادت کریں۔ 

نی ہللا ہی کی عبادت بہتر ہے کیونکہ جب خالق رازق اور مالک یہ استفہام تقریری ہے یع ۴۔۲٢

یہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دوسرا کیوں کر ہو سکتا ہے جو نہ کسی چیز کا خالق ہے نہ 

رازق اور مالک خیر اگرچہ تفضیل کا صیغہ ہے لیکن یہاں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے 

دان باطلہ میں تو سرے سے کوئی خیر ہے ہی مطلق بہتر کے معنی میں ہے اس لیے کہ معبو

 نہیں ۔

 

  20پارہ  
 

َق َذاَت ّبَْ 
ِٕ
َْْۢبتْنَا ِبٖه  َحَداۗى َماِۗء َماًۗء  ۚ فََان َن السَّ ِت َواَْلَْرَض َوَانَْزَل لَُُكْ ِمٰ وه مه ْن َخلََق السَّ ٌ  مَّ َامَّ ِبُتْوا ََشَـَرَها   ۭ َءِاَله ِ   ۭ بَْل ُِهْ قَْوٌم َجٍة  ۚ َما ََكَن لَُُكْ َاْن تُْنْۢ َع اّلٰله

َّْعِدلُْوَن        ۭ 11ي
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بھال بتاؤ؟ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی؟ پھر 

اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے، 

سیدھی راہ ( )۲)بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں ( ۴)بھی ہے؟ کیا ہللا کے ساتھ اور کوئی معبود ( ۱)

 ۔(سے

یہاں سے پچھلے جملے کی تشریح اور اس کے دالئل دئیے جا رہے ہیں کہ وہی ہللا ۱۔۰ ٦

پیدائش، رزق اور تدبیر وغیرہ میں متفرد ہے۔ کوئی اسکا شریک نہیں ہے۔ فرمایا آسمانوں کو 

اال، ان میں درخشاں کواکب، روشن ستارے اور اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے و

گردش کرنے والے افالک بنانے واال اسی طرح زمین اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے 

ذریعے سے بارونق باغات اگانے واال کون ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے 

ور اعتراف کرتے تھے درخت ہی اگا کر دکھا دے؟ ان سب کے جواب میں مشرکین بھی کہتے ا

َولَٕىِْن َساَْلتَھُْم )کہ یہ سب کچھ کرنے واال ہللا تعاٰلی ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے۔ 

َما َل ِمَن السَّ ْن نَّزَّ ُ   ۘ  ًء فَاَْحیَا بِِه ااْلَْرَض ِمنْ ۘ  ِء َماۘ  مَّ ِ  ۘ  بَْعِد َمْوتِھَا لَیَقُْولُنَّ ہللٰاٰ ْل اَْكثَُرھُْم بَ  ۘ  قُِل اْلَحْمُد ہلِلٰٰ

 ( 81:۔ العنکبوت48( اَل یَْعقِلُْونَ 

یعنی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا ہللا کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ایسی ہے، جو  ۴۔۰ ٦ 

عبادت کے الئق ہو؟ یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا نہیں جس 

امن کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ ذات جو ان نے کچھ بنایا ہو یا عبادت کے الئق ہو۔ 

تمام چیزوں کو بنانے والی ہے۔ اس شخص کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر 

 (ابن کثیر)نہیں؟ 

 اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ ہللا کا ہمسر اور نظیر ٹھہراتے ہیں۔ ۲۔۰ ٦ 

 
جَ  ْن َجَعَل اَْلَْرَض قََراًرا وَّ ِ  ۭ بَْل َامَّ َع اّلٰله ٌ مَّ َ َوَجَعَل بَْْيَ الَْبْحَرْيِن َحاِجًزا  َۭء ِاَله ِٰ َجَعَل لَهَا َرَوا ًرا وَّ ُِهْ ََل يَْعلَُمْوَن       َعَل ِخلهلَهَآ َاِْنه  ۭ 10اَْكََثُ

اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے ( ۱)کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا 

کیا ہللا کے ساتھ اور کوئی معبود ( ۴)ہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی لئے پ

 بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔

یعنی ساکن اور ثابت، نہ ہلتی ہے، نہ ڈولتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر رہنا ممکن ہی  ۱۔٦۱

مقصد بھی زمین کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے  نہ ہوتا زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا

 سے روکنا ہی ہے۔ 

ٰھَذا ِمْلٌح اَُجاٌج  )اس کی تشریح کے لئے دیکھیں  ۴۔٦۱ َوھَُو الَِّذْي َمَرَج اْلبَْحَرْیِن ٰھَذا َعْذٌب فَُراٌت وَّ

ْحُجْوًرا ۘ   ِحْجًرا مَّ  کا حاشیہ۔( 51:۔ الفرقان45( َوَجَعَل بَْینَھَُما بَْرَزًخا وَّ

 
 ِ َع اّلٰله ٌ مَّ َعلُُُكْ ُخلَـَفاَۗء اَْلَْرِض َۭءِاَله َء َوََيْ ْوۗ ْيُب الُْمْضَطرَّ ِاَذا َدعَاُه َويَْكِشُف السُّ ِ ْن َيُّ ا تََذكَُّرْوَن     َامَّ  ۭ 11 ۭ قَِلْيًَل مَّ

اور ( ۱)بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے 

کیا ہللا تعاٰلی کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و ( ۴)مین کا خلیفہ بنانا ہے تمہیں ز

 عبرت حاصل کرتے ہو۔

یعنی وہی ہللا ہے جسے سختی کے وقت پکارا جاتا اور مصیبتوں کے وقت جس سے  ۱۔٦۴

امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں اس کی طرف رجوع کرتا اور برائی کو وہی دور کرتا ہے۔ مزید 

 ٢۲سورہ النمل۔ ٦۷مالحظہ ہو سورة اال سراء۔ 

یعنی ایک امت کے بعد دوسری، ایک قوم کے بعد دوسری قوم اور ایک نسل کے بعد  ۴۔٦۴

دوسری نسل پیدا کرنا ہے۔ ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین تنگ 

سب کو ایک دوسرے کی ٹانگ  ہونے کا شکوہ کرتی معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہوتیں اور
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کھنچنے میں ہی مصروف و سرگرداں رہتے۔ یعنی یکے بعد دیگرے انسانوں کو پیدا کرنا اور 

 ایک کو دوسرے کا جانشین بنانا، یہ بھی اس کی کمال مہربانی ہے۔

 
ِت الََْبِٰ َوالَْبْحِر َوَمْن يُّْرِسُل الٰرِيهَح بُّْشًۢ  ِْدْيُُكْ ِِفْ ُظلُمه ْن ُّيَّ ُ َُعَّا يُّْشُِكْوَن     َامَّ َٰل اّلٰله ِ  ۭ تَعه َع اّلٰله ٌ مَّ ِتٖه  ۭ َءِاَله  ۭ 11ا بَْْيَ يََدْي َرْْحَ

اور جو اپنی رحمت سے ( ۱)کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے 

ور معبود بھی ہے کیا ہللا کے ساتھ کوئی ا( ۴)پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چالتا ہے 

 جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے ہللا بلند و باال تر ہے۔

یعنی آسمانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے واال کون ہے؟ جن سے تم تاریکیوں  ۱۔٦۲

میں راہ پاتے ہو، پہاڑوں اور وادیوں کا پیدا کرنے واال کون ہے جو ایک دوسرے کے لئے 

 ں اور راستوں کی نشان دہی کا بھی۔ سرحدوں کا کام بھی دیتے ہی

یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں، جو بارش کی خوشخبری ہی نہیں ہوتیں، بلکہ ان سے  ۴۔٦۲

 خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔

 
َن السَّ  َّْبَدُؤا الَْخلَْق ُُثَّ يُِعْيُدٗه َوَمْن يَّْرُزقُُُكْ ِمٰ ْن ي ِدِقْْيَ      َامَّ ِ  ۭ قُْل َهاتُْوا بُْرَهانَُُكْ ِاْن ُكْنَُتْ صه َع اّلٰله ٌ مَّ  11َماِۗء َواَْلَْرِض  ۭ َءِاَله

اور جو تمہیں آسمان ( ۱)کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا 

ود ہے کہہ دیجئے کہ اگر کیا ہللا کے ساتھ کوئی اور معب( ۴)اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے 

 سچے ہو تو اپنی دلیل الؤ۔

 یعنی قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ۱۔٦٤

غلہ جات اور )یعنی آسمان سے بارش نازل فرما کر، زمین سے اس کے چھپے خزانے  ۴۔٦٤

 پیدا فرماتا ہے اور یوں آسمان و زمین کی برکتوں کو کھول دیتا ہے۔( میوے

 
َن يُْبَعثُْوَن      قُلْ  ُ  ۭ َوَما يَْشُعُرْوَن َاَّيَّ ِت َواَْلَْرِض الَْغْيَب ِاَلَّ اّلٰله وه مه  11َلَّ يَْعََلُ َمْن ِِف السَّ

کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے ہللا کے کوئی غیب نہیں 

 ئے جائیں گے۔انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھ کھڑے ک( ۱)جانتا 

یعنی جس طرح مذکورہ معامالت میں ہللا تعاٰلی اکیال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی  ۱۔٦٢

طرح غیب کے علم میں بھی وہ متفرد ہے۔ اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ نبیوں اور 

ں بتال دیتا رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا ہللا تعاٰلی وحی اور الہام کے ذریعے سے انہی

ہے اور جو علم کسی کے بتالنے سے حاصل ہو، اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ 

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم آئندہ کل 

ہ وہ تو پیش آنے والے حاالت کا علم رکھتے ہیں، اس نے ہللا پر بہت بڑا بہتان باندھا اس لئے ک

حضرت ( صحیح بخاری)' فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف ہللا کو ہے 

قتادہ فرماتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی نے ستارے تین مقاصد کے لیے بنائے ہیں۔ آسمان کی زینت، 

 رہنمائی کا ذریعہ اور شیطان کو سنگسار کرنا۔ لیکن ہللا تعاٰلی کے احکام سے بےخبر لوگوں نے

کا ڈھونگ رچا لیا ہے۔ مثال کہتے ہیں جو فالں فالں ( کہانت)ان سے غیب کا علم حاصل کرنے 

ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو یہ یہ ہوگا فالں فالں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا 

ایسا ہوگا ۔ فالں فالں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو ایسا ایسا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب 

یں۔ ان کے قیاسات کے خالف اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ستاروں، پرندوں اور جانورں سے ڈھکوسلے ہ

غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہللا کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں 

 (ابن کثیر)ہللا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ 

 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 863 

ِخَرِة    ۣ بَْل ِهُْ  َرَك ِعلُْمهُْم ِِف اَْله ْوَن      بَِل اٰده ِْنَا َُعُ ِْنَا  ڹ  بَْل ُِهْ ِمٰ   11ِِفْ َشٰكٍ ِمٰ

بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ( ۱)بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، 

 ۔(۴)ہیں۔ بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں 

 یعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جاننے سے عاجز ہے۔( ۱)

 
ْيَن َكفَ  ِ َرُجْوَن     َوقَاَل اَّلَّ ْٰ نَّا لَُم

ِٕ
َِبُۗؤََنٓ َاى اه ًِب وَّ ا َءِاَذا ُكنَّا تُره  11ُرْوٓ

کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہوجائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی۔ کیا ہم پھر نکالے جائیں 

 گے۔

 
ٓ َاَسا َذآ ِاَلَّ َِبُۗؤََن ِمْن قَْبُل   ِاْن هه ُن َواه َذا ََنْ ِلْْيَ       لََقْد ُوِعْدََن هه  11ِطْْيُ اَْلَوَّ

ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیئے جاتے رہے۔ کچھ نہیں یہ تو صرف 

 ۔(۱)اگلوں کے افسانے ہیں 

 یعنی اس میں حقیقت کوئی نہیں، بس ایک دوسرے سے سن کر یہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ۱۔٦۲

 
ْوا ِِف اَْلَْرِض فَانُْظُروْ   11ا َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة الُْمْجرِِمْْيَ       قُْل ِسْْيُ

 (ا)کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو سہی کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا 

یہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ پچھلی قوموں کو دیکھو کہ کیا ان پر ہللا کا عذاب ( ۱)

یل ہے۔ اسی طرح قیامت اور اس زندگی کے بارے میں نہیں آیا؟ جو پیغمبروں کی صداقت کی دل

 بھی ہمارے رسول جو کہتے ہیں، یقینا سچ ہے۔

 
ا يَْمُكُرْوَن       مَّ ْم َوََل تَُكْن ِِفْ َضْيٍق ِمٰ َزْن عَلَْْيِ  11َوََل ََتْ

 آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤں گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔

 
ِدِقْْيَ      َويَُقْولُْوَن َمِته  َذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنَُتْ صه  10 هه

 کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو تو بتال دو۔

 
َتْعِجلُْوَن      ْي تَس ْ ِ ٓ َاْن يَُّكْوَن َرِدَف لَُُكْ بَْعُض اَّلَّ َه  11قُْل َع

ریب کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی ق! جواب دیجئے

 (۱)ہوگئی ہوں 

اس سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو  ۱۔۷۴

پہنچایا یا عذاب قبر ہے َرِدَف، قرب کے معنی میں ہے، جیسے سواری کی عقبی نشست پر 

 بیٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا ہے۔

 
ْو فَْضٍل عََٰل النَّاِس َولهكِ  ََّك ََّلُ ُِهْ ََل يَْشُكُرْوَن     َوِانَّ َرب  11نَّ اَْكََثَ

یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل واال ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں 

(۱) 

یعنی عذاب میں تاخیر، یہ بھی ہللا کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی  ۱۔۷۲

 اس سے انکار کر کے ناشکری کرتے ہیں۔

 
ََّك لََيْعََلُ َما تُِكنُّ ُصُدْوُرُِهْ َوَما يُْعِلُنْوَن       َوِانَّ   11َرب
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بیشک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں 

 ظاہر کر رہے ہیں۔

 
ِبْْيٍ      ٍب مُّ َماِۗء َواَْلَْرِض ِاَلَّ ِِفْ ِكته َبٍة ِِف السَّ

ِٕ
 11 َوَما ِمْن غَاۗى

 (۱)آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو 

اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ان ہی غائب چیزوں میں اس عذاب کا علم بھی ہے جس  ۱۔۷٢

کے لئے یہ کفار جلدی مچاتے ہیں لیکن اس کا وقت بھی ہللا نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے 

وہی جانتا ہے اور جب وہ وقت آ جاتا ہے جو اس نے کسی قوم کی تباہی کے لئے جسے صرف 

لکھ رکھا ہے، تو پھر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ مقررہ وقت آنے سے پہلے جلدی کیوں کرتے 

 ہیں؟

 
َتلِ  ْي ُِهْ ِفْيِه َُيْ ِ اِۗءيَْل اَْكََثَ اَّلَّ ٓ ِاْْسَ َن يَُق ُُّّ عَٰله بَِنْ َذا الُْقْراه  11ُفْوَن       ِانَّ هه

یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا جن میں یہ اختالف کرتے 

 (۱)ہیں 

اہل کتاب یعنی یہود و نصارٰی مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کے  ۱۔۷٦

وہین کرتے تھے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ یہود حضرت عیسٰی علیہ السالم کی ت

اور عیسائی ان کی شان میں غلو۔ حٰتی کہ انہیں، ہللا یا ہللا کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان 

کے حوالے سے ایسی باتیں بیان فرمائیں، جن سے حق واضح ہو جاتا ہے اور اگر وہ قرآن کے 

 ار کم ہو سکتا ہے۔بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے عقائدی اختالف اور تفریق و انتش

 
ٌة ِلٰلُْمْؤِمِنْْيَ       َرْْحَ َّٗه لَهًُدى وَّ  11َوِان

 (۱)اور یہ قرآن ایمان والوں کے لئے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے 

مومنوں کا اختصاص اس لئے کہ وہی قرآن سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ انہیں میں وہ بنی  ۱۔ ۷۷

 اسرائیل بھی ہیں جو ایمان لے آئے تھے۔

 
ْْكِٖه  ۚ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْعِلْْيُ       اِ  ََّك يَْقِِضْ بَيَِْنُْم ِِبُ  ڌ11نَّ َرب

وہ بڑا ہی غالب اور دانا ( ۱)آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا 

 ہے۔

یعنی قیامت میں ان کے اختالفات کا فیصلہ کر کے حق کو باطل سے ممتاز کر دے گا اور  ۱۔۷۲

س کے مطابق جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا یا انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تعریفیں کی ہیں، ا

 دنیا میں ہی ان کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔

 
ََّك عََٰل الَْحٰقِ الُْمِبْْيِ        ِ  ۭ ِان ْ عََٰل اّلٰله  11فَتََوكَّ

 (۱)ہ رکھئے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں پس آپ یقیناً ہللا ہی پر بھروس

 یعنی اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیں اور اسی پر اعتماد کریں، وہی آپ کا مددگار ہے۔ ۱۔۷٢

 
َّْوا ُمْدِبرِْيَن       عَاَۗء ِاَذا َول مَّ الُّ ََّك ََل تُْسِمُع الَْمْوٰته َوََلتُْسِمُع الصُّ  11ِان

جبکہ پیٹھ ( ۱)و سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں بیشک آپ نہ مردوں ک

 پھیرے روگرداں جا رہے ہوں۔
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یہ ان کافروں کی پروا نہ کرنے اور صرف ہللا پر بھروسہ رکھنے کی دوسری وجہ ہے  ۱۔۲۰

 کہ یہ لوگ مردہ ہیں جو کسی کی بات سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا بہرے ہیں جو سنتے ہیں

نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی جن میں 

حس ہوتی ہے نہ عقل اور بہروں سے، جو وعظ و نصیحت سنتے ہیں نہ دعوت الی ہللا قبول 

 کرتے ہیں۔

 
 ُّ ْم  ۭ ِاْن تُْسِمُع ِاَلَّ َمْن ي ْسِلُمْوَن      َوَمآ َانَْت ِّبهِدي الُْعْمِى َعْن َضلهلََِتِ يهِتنَا فَهُْم مُّ  10ْؤِمُن ِِبه

آپ تو صرف انہیں ( ۱)اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں 

 سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان الئے ہیں پھر وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔

آپ ان کی اس طرح رہنمائی نہیں فرما یعنی جن کو ہللا تعاٰلی حق سے اندھا کر دے،  ۱۔۲۱

 سکتے جو انہیں مطلوب یعنی ایمان تک پہنچا دے۔

 
ُمهُْم   َانَّ النَّاَس ََكنُْوا ِِبه  َن اَْلَْرِض تَُُكِٰ ًَّة ِمٰ ْم َاْخَرْجنَا لَهُْم َداۗب    11يهتِنَا ََل يُْوِقنُْوَن      َوِاَذا َوقََع الَْقْوُل عَلَْْيِ

ہم زمین سے ان کے لئے ایک جانور ( ۱)ب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، جب ان کے اوپر عذا

 کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔( ۴)نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا 

 یعنی جب نیکی کا حکم دینے واال اور برائی سے روکنے واال نہیں رہ جائے گا۔  ۱۔۲۴

ت میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نبی صلی ہللا یہ وہی ہے جو قرب قیامت کی عالما ۴۔۲۴

قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو، ان ' علیہ وسلم نے فرمایا 

سب سے پہلی نشانی جو ' دوسری روایت میں ہے ( صحیح بخاری)میں ایک جانور نکلنا ہے۔ 

سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت  ظاہر ہوگی، وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے، مغرب

جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو 

 (صحیح بخاری)جائے گی 

 
يهِتنَا فَهُْم يُْوَزُعْوَن        ُب ِِبه ْن يَُّكٰذِ مَّ ٍة فَْوًجا ِمٰ ُّشُ ِمْن ُكِٰ ُامَّ  11َويَْوَم ََنْ

امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹالتے تھے گھیر اور جس دن ہم ہر 

 (۱)گھار کر الئیں گے پھر وہ سب کے سب الگ کر دیئے جائیں گے 

یا قسم قسم کر دیئے جائیں گے۔ یعنی زانیوں کا ٹولہ، شرابیوں کا ٹولہ وغیرہ۔ یا یہ معنی  ۱۔۲۲

اُدھر اور آگے پیچھے ہونے سے روکا جائے گا  ہیں کہ ان کو روکا جائے گا۔ یعنی ان کو اِدھر

 اور سب کو ترتیب وار ال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

 
اَذا ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن        ْيُطْوا ِّبَا ِعلًْما َامَّ يهِّتْ َولَْم َُتِ بَُْتْ ِِبه ٓ ِاَذا َجاُۗءْو قَاَل اََكذَّ  11َحِٰته

تعاٰلی فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجودیکہ  جب سب کے سب آپہنچیں گے تو ہللا

 (۴)اور یہ بھی بتالؤ کہ تم کیا کرتے رہے؟ ( ۱)تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹالیا؟ 

یعنی تم نے میری توحید اور دعوت کے دالئل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کہ اور اس  ۱۔۲٤

 کے بغیر ہی میری آیتوں کو جھٹالتے رہے۔ 

 جس کی وجہ سے تمہیں میری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں مال۔ ۴۔۲٤

 
ْم ِبَما َظلَُمْوا فَهُْم ََل يَْنِطُقْوَن        11َوَوقََع الَْقْوُل عَلَْْيِ

بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے 

(۱) 
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ی عذر نہیں ہوگا کہ جسے وہ پیش کر سکیں۔ یا قیامت کی ہولناکیوں یعنی ان کے پاس کوئ ۱۔۲٢

کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہونگے اور بعض کے نزدیک یہ اس وقت کی 

 کیفیت کا بیان ہے جب ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔

 
 َ َّْيَل ِليَْسُكنُْوا ِفْيِه َوالِنَّ ُّْؤِمنُْوَن       َالَْم يََرْوا َاَنَّ َجَعلْنَا ال ِِلَ ََلٰيهٍت ِلٰـَقْوٍم ي ا  ِۭانَّ ِِفْ ذه  11اَر ُمْبِّصً

کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لئے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرلیں 

یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ( ۱)اور دن کو ہم نے دکھالنے واال بنایا ہے 

 یمان و یقین رکھتے ہیں۔ا

 تاکہ وہ اس میں کسب معاش کے لئے دوڑ دھوپ کر سکیں۔ ۱۔۲٦

 
ُ  ۭ َوُك  َاتَ  ِت َوَمْن ِِف اَْلَْرِض ِاَلَّ َمْن َشاَۗء اّلٰله وه مه ٌَ َمْن ِِف السَّ ْوِر فََفِز ِخرِيَْن       َو يَْوَم يُْنَفُخ ِِف الصُّ  11ْوُه ده

و سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے جس دن صور پھونکا جائے گا ت

اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے ( ۴)مگر جسے ہللا تعاٰلی چاہے ( ۱)

 حاضر ہونگے۔

 

صور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرائیل علیہ السالم ہللا کے حکم سے پھونک  ۱۔۲۷

ھبرا کر بےہوش اور دوسری پھونک میں موت سے ہم ماریں گے پہلی پھونک میں ساری دنیا گ

کنار ہو جائے گی اور تیسری پھونک میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونگے 

جس سے سب لوگ میدان محشر میں اکھٹے ہو جائیں گے۔ یہاں کون سا نفحہ مراد ہے؟ امام ابن 

تیسرا نفحہ ہے جب لوگ قبروں سے کثیر کے نزدیک یہ پہال نفحہ اور امام شوکانی کے نزدیک 

 اٹھیں گے۔

یہ مشتثٰنی لوگ کون ہونگے۔ بعض کے نزدیک انبیاء و شہدا، بعض کے نزدیک فرشتے  ۴۔۲۷

اور بعض کے نزدیک سب اہل ایمان ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام 

 محفوظ ہوں گے۔مذکورین ہی اس میں شامل ہوں کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھبراہٹ سے 

 
ءٍ  ْيٓ َاتَْقَن ُكَّ ََشْ ِ ِ اَّلَّ َحاِب  ۭ ُصْنَع اّلٰله ِِهَ تَُمــرُّ َمرَّ السَّ ُُبَا َجاِمَدًة وَّ َّٗه َخِبْْيٌۢ ِبَما تَْفَعلُْوَن         ۭ َوتََرى الِْجَباَل ََتْس َ  11 ِان

بادل کی طرح اڑتے  اور پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی

جو کچھ تم کرتے ( ۴)یہ ہے صنعت ہللا کی جس نے ہرچیز کو مضبوط بنایا ہے ( ۱)پھریں گے 

 ہو اس سے وہ باخبر ہے۔

یہ قیامت والے دن ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہوں پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں  ۱۔۲۲

 گے اور اڑیں گے۔ 

ے ہوگا جس نے ہرچیز کو مضبوط بنایا ہے۔ لیکن وہ ان یعنی یہ ہللا کی عظیم قدرت س ۴۔۲۲

 مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کر دینے پر قادر ہے۔

 
ِمنُْوَن        ٍذ اه

ِٕ
َّْوَمى ْن فََزٌٍ ي ِْنَا  ۚ َوُِهْ ِمٰ نَِة فََِلٗ َخْْيٌ ِمٰ  11َمْن َجاَۗء ِِبلَْحس َ

بدلہ ملے گا اور وہ اس دن گھبراہٹ سے  جو لوگ نیک عمل الئیں گے انہیں اس سے بہتر

 (۱)بےخوف ہوں گے 

 یعنی حقیقی اور بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے۔ ۱۔۲٢

 
َزْوَن ِاَلَّ َما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن        ِٰئَِة فَُكبَّْت ُوُجْوُههُْم ِِف النَّاِر ۭ َهْل ُّتْ ي  11َوَمْن َجاَۗء ِِبلسَّ
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گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔ صرف وہی  اور جو برائی لے کر آئیں

 بدلہ دیئے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔

 
ُاِمْرُت َاْن اَُكْونَ  ٍء  ۡ وَّ َمهَا َوََلٗ ُكُّ ََشْ ْي َحرَّ ِ ِة اَّلَّ ِذِه الَْبِْلَ ََّمآ ُاِمْرُت َاْن َاْعُبَد َربَّ هه    10 ِمَن الُْمْسِلِمْْيَ       ِان

و بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس مجھے ت

جس کی ملکیت ہرچیز ہے اور مجھے بھی فرمایا گیا ہے کہ ( ۱)نے اسے حرمت واال بنایا ہے 

 میں فرماں برداروں میں ہو جاؤں۔

انہ اس سے مراد مکہ شہر ہے اس کا بطور خاص اس لئے ذکر کیا ہے کہ اسی میں خ ۱۔٢۱

حرمت واال ' کعبہ ہے اور یہی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھا 

ی کہ کانٹا توڑنا '  کا مطلب ہے اس میں خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا درخت کاٹنا حتٰٰ

 (بخاری کتاب الجنائز)بھی منع ہے 

 
َن  ۚ فََمِن اْهَتده  ََّمآ َاََن ِمَن الُْمْنِذِريَْن       َوَاْن َاتْلَُوا الُْقْراه ََّما َُّيَْتِدْي ِلنَْفِسٖه  ۚ َوَمْن َضلَّ فَُقْل ِان  11ى فَِان

اور میں قرآن کی تالوت کرتا رہوں، جو راہ راست پر آجائے وہ اپنے نفع کے لئے راہ راست پر 

میں سے ہوں  کہ میں صرف ہوشیار کرنے والوں! آئے گا۔ اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے

 ۔(۱)

یعنی میرا کام صرف تبلیغ ہے۔ میری دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو جائے گا، اس میں  ۱۔٢۴

اسی کا فائدہ ہے کہ ہللا کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا، تو 

ہ چکھائے میرا کیا؟ ہللا تعاٰلی خود ہی اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مز

 گا۔

 
َُّك ِبغَاِفٍل َُعَّا تَْعَملُْوَن       يهِتٖه فَتَْعرِفُْوَِنَا  ۭ َوَما َرب ِ َسُْيِْيُُكْ اه    11َوقُِل الَْحْمُد ّلِلٰه

وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں ( ۱)کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں ہللا ہی کو سزاوار ہیں 

 ۔(۴)چھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں پہچان لو گے اور جو ک( خود)تم 

 کہ جو کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک دلیل قائم نہیں کر دیتا۔ ۱۔٢۲

ہم انہیں آفاق وانفس میں اپنی نشانیاں دکھالئیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے اگر  ۴۔٢۲

وقت تو ان نشانیوں کو دیکھ کر  زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں التے تو موت کے

ضرور پہچان لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لئے کہ اس وقت 

 ایمان مقبول نہیں۔

 بلکہ ہرچیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں کافروں کے لئے ترہیب شدید اور تہدید عظیم ہے۔ ۴۔٢۲

 

 

 سورة القصص
 (۲۲۔ تعداد آیات  ۴۲سورة القصص ۔ سورہ نمبر )

 

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله
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 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ۗسٰمۗ        Ǻطه

 طسم

 
ِب الُْمِبْْيِ       يهُت اْلِكته  Ąِتِْلَ اه

 یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔

 
ُّْؤِمنُْوَن      نَْتلُْوا عَلَْيَك ِمنْ  ََّبِا ُمْوٰسه َوِفْرَعْوَن ِِبلَْحٰقِ ِلَقْوٍم ي  Ǽن

ہم آپ کے سامنے موسٰی اور فرعوں کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو 

 (۱)ایمان رکھتے ہیں 

 یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہللا کے پیغمبر ہیں کیونکہ وحی اٰلہی کے بغیر صدیوں ۱۔۲

قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کر دینا جس طرح پیش آتے ناممکن ہے، تاہم اس 

 کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان ہی کو ہوگا کیونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے۔

 
َفًة مِٰ 
ِٕ
َتْضِعُف َطاۗى َّس ْ َيًعا ي َّٗه ََكَن ِمَن الُْمْفِسِدْيَن     ِانَّ ِفْرَعْوَن عَََل ِِف اَْلَْرِض َوَجَعَل َاْهلَهَا ش ِ َتْحٖي نَِساَۗءُِهْ  ۭ ِان ُِٰح َابْنَاَۗءُِهْ َويَس ْ  Ćِْنُْم يَُذ ب

اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا ( ۱)یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی 

کیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور ان کی لڑ( ۲)اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا ( ۴)رکھا تھا 

 بیشک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔

 یعنی ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اپنے کو بڑا معبود کہالتا تھا۔  ۱۔٤

 جن کے ذمے الگ الگ کام اور ڈیوٹیاں تھیں۔  ۴۔٤

اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی لیکن آزمائش کے  ۲۔٤

 ر پر فرعون کی غالم اور اس کی ستم زانیوں کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ طو

جس کی وجہ بعض نجومیوں کی پیش گوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک  ٤۔٤

بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہالکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ جس کا حل اس نے یہ 

ئیلی بچہ قتل کر دیا جائے۔ حاالنکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا نکاال کہ ہر پیدا ہونے واال اسرا

کہ اگر کاہن سچا ہے تو ایسا یقینا ہو کر رہے گا چاہے وہ بچے قتل کرواتا رہے اور اگر وہ 

بعض کہتے ہیں کہ حضرت ( فتح القدیر)جھوٹا ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی 

حبری منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ان کی نسل سے ابراہیم علیہ السالم کی طرف سے یہ خوش

ایک بچہ ہوگا جسکے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ قبیلوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل 

سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا 

 (ابن کثیر)شروع کر دیا۔ 

 
َُّمنَّ  ِرِثْْيَ     َونُرِيُْد َاْن ن َعلَهُُم الْوه ََنْ ًة وَّ مَّ

ِٕ
َعلَهُْم َاى ُتْضِعُفْوا ِِف اَْلَْرِض َوََنْ ْيَن اس ْ ِ   Ĉعََٰل اَّلَّ

پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بیحد کمزور کر دیا گیا تھا، اور 

 (۱)کا وارث بنائیں ( زمین)ہم انہیں کو پیشوا اور 

چہ ایسا ہی ہوا اور ہللا تعاٰلی نے اس کمزور اور غالم قوم کو مشرق و مغرب کا وارث چنان ۱۔٢

 بنا دیا نیز انہیں دین کا پیشوا اور امام بھی بنا دیا۔( مالک و حکمران)

 
ذَ  ا ََكنُْوا َُيْ َن َوُجنُْوَدَُهَا ِمِْنُْم مَّ  Čُرْوَن      َونَُمكَِٰن لَهُْم ِِف اَْلَْرِض َونُرَِي ِفْرَعْوَن َوَهامه
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اور فرعون اور ہامان اور ان کے ( ۱)اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں 

 ۔(۴)لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں 

یہاں زمین سے مراد ارض شام ہے جہاں وہ کنعانیوں کی زمین کے وارث بنے کیونکہ  ۱۔٦

 صر واپس نہیں گئے، وہللا اعلم۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل م

یعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و  ۴۔٦

 لشکر کی تباہی ہوگی، ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دکھایا۔

 
ٓ َاْن َاْرِضِعْيِه  ۚ فَِاَذا ِخْفِت عَلَْيِه   ُاٰمِ ُمْوٰسه

ٓ ْوُه ِالَْيِك َوَجاِعلُْوُه ِمَن الُْمْرَسِلْْيَ َوَاْوَحْينَآ ِاٰله ـَزِِنْ  ۚ ِاَنَّ َراۗدُّ اِِفْ َوََل ََتْ  Ċ       فََالِْقْيِه ِِف الَْْيِٰ َوََل ََّتَ

کہ اسے دودھ پالتی رہ اور جب تجھے اس ( ۱)کی ماں کو وحی کی ( علیہ السالم)ہم نے موسٰی 

( ۴)میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج نہ کرنا کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا 

 اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔( ۲)ہم یقیناً اسے تیری طرف لٹانے والے ہیں 

وحی سے مراد یہاں دل میں بات ڈالنا ہے، وہ وحی نہیں ہے، جو انبیاء پر فرشتے کے  ۱۔۷

ریعے سے بھی آئی ہو، تب بھی اس ایک ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذ

وحی سے ام موسٰی علیہ السالم کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے بعض دفعہ عام 

انسانوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں واقع، ابرص اور اعمی کے پاس فرشتوں 

 ( متفق علیہ، بخاری، کتاب احادیث االنبیاء)کا آنا ثابت ہے 

 یعنی دریا میں ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے سے ڈرنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔  ۴۔۷

یعنی ایسے طریقے سے کہ جس سے اس کی نجات یقینی ہو، کہتے ہیں کہ جب قتل اوالد  ۲۔۷

کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ الحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم 

اور مشقت والے کام ہمیں نہ کرنے پڑ جائیں۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون  نہ ہو جائے

سے کیا، جس پر نیا حکم جاری کر دیا گیا کہ ایک سال بچے قتل کئے جائیں اور ایک سال 

چھوڑ دیئے جائیں ؛ حضرت ہارون علیہ السالم اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہ کئے 

لیہ السالم قتل والے سال پیدا ہوئے۔ لیکن ہللا تعاٰلی نے ان کی جاتے تھے، جب کہ موسٰی ع

حفاظت کا سروسامان پیدا فرما دیا۔ کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہیں 

فرمائے جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آ جائیں اس لئے والدت کا 

اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں  مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہوگیا

آیا، لیکن والدت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ جس کا حل خود ہللا تعاٰلی نے وحی والقاء کے 

ذریعے سے موسٰی علیہ السالم کی ماں کو سمجھا دیا چنانچہ انہوں نے اسے تابوت میں لٹا کر 

 (ثیرابن ک)دریائے نیل میں ڈال دیا۔ 

 
َن َوُجنُْوَدَُهَا ََكنُْوا خه  َحَزًَن  ۭ ِانَّ ِفْرَعْوَن َوَهامه ا وَّ ُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكْوَن لَهُْم عَُدوًّ ْْيَ      فَالَْتَقَطٗهٓ اه

ِٕ
 Ďِطـــــ

کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان ( ۱)آخر فرعوں کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا 

کچھ شک نہیں کہ فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا ( ۴)ا کے رنج کا باعث بن

 ۔(۲)کار 

یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، جو لب دریا تھا اور وہاں فرعون کے  ۱۔۲

 نوکروں چاکروں نے پکڑ کر باہر نکال لیا۔ 

آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر لیا تھا یہ عاقبت کے لئے ہے۔ یعنی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور  ۴۔۲

نہ کہ دشمن سمجھ کر۔ لیکن انجام ان کے اس فعل کا یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رنج و غم کا 

 باعث، ثابت ہوا۔ 
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یہ اس سے پہلے کی تعلیل ہے کہ موسٰی علیہ السالم ان کے لئے دشمن کیوں ثابت ہوئے؟  ۲۔۲

کار تھے، ہللا تعاٰلی نے سزا کے طور پر ان کے  اس لئے کہ وہ سب ہللا کے نافرمان اور خطا

 پروردہ کو ہی ان کی ہالکت کا ذریعہ بنا دیا۔

 
َّْنَفَعنَآ َاْو نَتَِّخَذٗه وَ  ٓ َاْن ي َه ْ َوَِلَ  ۭ ََل تَْقُتلُْوُه ڰ َع ُة عَْْيٍ ِلٰ ُِهْ ََل يَْشُعُرْوَن      َوقَالَِت اْمَرَاُت ِفْرَعْوَن قُرَّ ا وَّ  Ḍَلً

ر فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو او

اور یہ لوگ ( ۴)بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنالیں ( ۱)

 ۔(۲)شعور ہی نہیں رکھتے تھے 

دیکھا۔ بعض کے نزدیک  یہ اس وقت کہا جب تابوت میں ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے ۱۔٢

یہ اس وقت کا قول ہے جب موسٰی علیہ السالم نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لئے تھے تو 

فرعوں نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جمع کا صیغہ یا تو اکیلے فرعون کے لئے بطور 

 تعظیم کے کہا یا ممکن ہے وہاں اس کے کچھ درباری موجود رہے ہوں۔

 فرعون اوالد سے محروم تھا۔ کیونکہ  ۴۔٢

کہ یہ بچہ جسے وہ اپنا بچہ بنا رہے ہیں، یہ تو وہی بچہ ہے جس کو مارنے کے لئے  ۲۔٢ 

 سینکڑوں بچوں کو موت کی نید سال دیا گیا ہے۔

 
بَْطنَا عَٰله قَ   01لُِْبَا ِلَتُكْوَن ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ      َوَاْصَبَح فَُؤاُد ُاٰمِ ُمْوٰسه فهرِغًا  ِۭاْن ََكَدْت لَُتْبِدْي ِبٖه لَْوََلٓ َاْن رَّ

قریب تھیں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر ( ۱)کی والدہ کا دل بےقرار ہوگیا ( علیہ السالم)موٰسی 

کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لئے کہ وہ یقین کرنے والوں میں 

 (۴)رہے 

ہوگیا اور ایک ہی فکر یعنی موسٰی علیہ ( خالی)کر سے فارغیعنی ان کا دل ہرچیز اور ف ۱۔۱۰

 السالم کا غم دل میں سما گیا، جس کو اردو میں بےقراری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 

یعنی شدت غم سے یہ ظاہر کر دیتیں کہ یہ ان کا بچہ ہے لیکن ہللا نے ان کے دل کو  ۴۔۱۰

لیا کہ ہللا نے اس موسٰی علیہ السالم کو  مضبوط کر دیا جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کر

 بخریت واپس لٹانے کا جو وعدہ کیا ہے، وہ پورا ہوگا۔

 
ُِهْ ََل يَْشُعُرْوَن       ْت ِبٖه َعْن ُجنٍُب وَّ ْيِه ۡ فََبُّصَ ْخِتٖه قُٰصِ    00َوقَالَْت َِلُ

پیچھے جا، تو سے کہا کہ تو اس کے پیچھے ( ۱)موٰسی علیہ السالم کی والدہ نے اس کی بہن 

 اور فرعون کو اس کا علم نہ ہوا۔( ۴)وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی 

موسٰی کی بہن کا نام مریم بنت عمران تھا جس طرح حضرت عیسٰی علیہ السالم کی والدہ  ۱۔۱۱

 کا مریم بنت عمران تھیں نام اور ولدیت دونوں میں اتحاد تھا۔

ی کہ اس نے دیکھ لیا کہ اسکا  چنانچہ وہ دریا کے کنارے کنارے، ۴۔۱۱ دیکھتی رہی تھی، حتٰٰ

 بھائی فرعون کے محل میں چال گیا ہے۔

 
 َاْهِل بَيٍْت يَّْكُفلُْونَٗه لَُُكْ َوُِهْ 

ٓ ْمنَا عَلَْيِه الَْمَراِضَع ِمْن قَْبُل فََقالَْت َهْل َاُدلُُُّكْ عَٰله  01ََلٗ نهِصُحْوَن       َوَحرَّ

یہ ( ۱)پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا ( علیہ السالم)ہم نے موسٰی  ان کے پہنچنے سے پہلے

ایسا گھرانا بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لئے پرورش کرے اور ( ۴)کہنے لگی کہ میں تمہیں 

 ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ۔
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ماں  یعنی ہم نے اپنی قدرت اور تکوینی حکم کے ذریعے سے موسٰی علیہ السالم کو اپنی ۱۔۱۴

کے عالوہ کسی اور انا کا دودھ پینے سے منع کر دیا، چنانچہ بسیار کوشش کے باوجود کوئی 

 انا انہیں دودھ پالنے اور چپ کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ 

یہ سب منظر ان کی ہمشیرہ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی تھیں، باآلخر بول پڑیں کہ میں  ۴۔۱۴

 س بچہ کی تمہارے لئے پرورش کرے۔ تمہیں ایسا گھرانا بتاؤں جو ا

چنانچہ انہوں نے ہمشیرہ موسٰی علیہ السالم سے کہا کہ جا اس عورت کو لے آ چنانچہ وہ  ۲۔۱۴

 دوڑی دوڑی گئی اور اپنی ماں کو، جو موسٰی علیہ السالم کی بھی ماں تھی، ساتھ لے آئی۔

 
ٖه َّكْ تـَـَقرَّ َعْيُِنَا َوََل   ُاٰمِ

ٓ ُِهْ ََل يَْعلَُمْوَن       فََرَدْدنهُه ِاٰله لهِكنَّ اَْكََثَ ِ َحق  وَّ َزَن َوِلَتْعََلَ َانَّ َوعَْد اّلٰله    01 ََتْ

تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ ( ۱)پس ہم نے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا، 

 (۲)نہیں جانتے۔ لیکن اکثر لوگ ( ۴)خاطر نہ ہو اور جان لے کہ ہللا تعاٰلی کا وعدہ سچا ہے 

جب حضرت موسٰی علیہ السالم نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا، تو فرعون نے والدہ موسٰی  ۱۔۱۲

سے محل میں رہنے کی استداعا کی تاکہ بچے کو صحیح پرورش اور نہگداشت ہو سکے۔ لیکن 

یہ طے پایا انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ باآلخر 

کہ بچے کو وہ اپنے ساتھ ہی گھر میں لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی 

ہللا کی قدرت کے کیا کہنے، دودھ ! اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے گی، سبحان ہللا

اپنے بچے کو پالئیں اور تنخواہ فرعون سے وصول کریں، رب نے موسٰی علیہ السالم کو واپس 

نے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا۔ ایک مرسل روایت میں ہے۔ اس کاریگر کی لوٹا

مثال جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے، موسٰی علیہ السالم کی 

ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بچے کو دودھ پالتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی 

 (اؤدمراسیل ابی د)ہے۔ 

یعنی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بےعلم  ۲۔۱۲

ہو سکتا ہے )ہوتے ہیں لیکن ہللا کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ اسی لئے ہللا نے فرمایا 

جس چیز کو تم برا سمجھو، اس میں تمہارے لئے خیر ہو اور جس چیز کو تم پسند کرو، اس میں 

ًۘ ـــيْ ـَوَعٰسٓى اَْن تَْكَرھُْوا شَ  ۘ  ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلقِتَاُل َوھَُو ُكْرہٌ لَُّكْم ( )ہارے لئے شر کا پہلو ہوتم ا ـۘ 

ھَُو َخْیٌر لَُّكْم  ًۘ ـــــيْ ـَوَعٰسٓى اَْن تُِحبُّْوا شَ  ۘ  وَّ ھَُو َشرٌّ لَّ ـۘ  ُ یَْعلَُم َواَْنتُْم اَل تَْعلَُمْونَ  ۘ  ُكْم ا وَّ  ۔4( َوہللٰاٰ

ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو، اور ہللا اس میں )دوسرے مقام پر فرمایا ( 438:البقرة

َواَل ۘ  َء َكْرھًا  ۘ  ٰیٓاَیُّھَا الَِّذْیَن ٰاَمنُْوا اَل یَِحلُّ لَُكْم اَْن تَِرثُوا النَِّسا( )تمہارے لئے خیر کثیر پیدا فرما دے

بَیِّنٍَة  تَْعُضلُْوھُنَّ لِتَْذھَبُْوا بِبَْعِض مَ  ٓ اَْن یَّاْتِْیَن بِفَاِحَشٍة مُّ فَاِْن  ۘ  َوَعاِشُرْوھُنَّ بِاْلَمْعُرْوِف  ۘ  آ ٰاتَْیتُُمْوھُنَّ ااِلَّ

ًۘ ـــــيْ ـَكِرْھتُُمْوھُنَّ فََعٰسٓى اَْن تَْكَرھُْوا شَ  ُ فِْیِه َخْیًرا َكثِْیًراـۘ  یَْجَعَل ہللٰاٰ اس لئے ( 38:۔ النساء2( ا وَّ

ی اسی میں ہے کہ وہ اپنی پسند وناپسند سے قطع نظر ہر معاملے میں ہللا اور انسان کی بہتر

 رسول کے احکام کی پابندی کر لے کہ اسی میں اس کے لئے خیر اور حسن انجام ہے۔

 
ِنْْيَ       زِي الُْمْحس ِ ِِلَ ََنْ ِعلًْما  ۭ َوَكذه تَيْنهُه ُحْْكًا وَّ ٓى اه َتوه ٗه َواس ْ ََ َاُشدَّ ا بَلَ  01  َولَمَّ

اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہوگئے ہم نے انہیں ( موٰسی علیہ السالم)اور جب 

 نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔( ۱)حکمت و علم عطا فرمایا 

حکم اور علم سے مراد نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پہنچے، اس کی تفصیل اگلی  ۱۔۱٤

عض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبوت نہیں بلکہ عقل اور دانش اور وہ آیات میں ہے۔ ب

 علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ما حول میں رہ کر سیکھے۔
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ْيعَ  َذا ِمْن ش ِ ْن َاْهِلهَا فََوَجَد ِفْْيَا َرُجلَْْيِ يَـْقتَِتلهِن ڭ هه ْي ِمْن َوَدَخَل الَْمِديْنََة عَٰله ِحْْيِ غَْفََلٍ ِمٰ ِ ْيَعِتٖه عََٰل اَّلَّ ْي ِمْن ش ِ ِ َتَغاثَُه اَّلَّ َذا ِمْن عَُدٰوِه  ٖ ۚ فَاس ْ تِٖه َوهه

ِبْْيٌ  ِضل  مُّ َّٗه عَُدو  مُّ ِن  ۭ ِان ْيطه َذا ِمْن َُعَِل الش َّ ٖه    فََوَكَزٗه ُمْوٰسه فََقٰضه عَلَْيِه  ڭ قَاَل هه  01       عَُدٰوِ

( ۱)ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے ایک ( علیہ السالم)اور موسٰی 

یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیق میں سے تھا اور دوسرا اس کے 

اس کی قوم والے نے اس کے خالف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا ( ۴)دشمنوں میں سے 

کے مکا مارا جس سے وہ مر گیا موسٰی  نے اس( علیہ السالم)اس سے فریاد کی، جس پر موسٰی 

یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر ( ۲)کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے ( علیہ السالم)

 ۔(٤)بہکانے واال ہے 

اس سے بعض نے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت اور بعض نے نصف النہار مراد  ۱۔۱٢

 لیا۔ جبکہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ 

 نی فرعون کی قوم قبط میں سے تھا۔ یع ۴۔۱٢

اسے شیطانی فعل اس لئے قرار دیا کہ قتل ایک نہایت سنگین جرم ہے اور حضرت موسٰی  ۲۔۱٢

 علیہ السالم کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہیں تھا۔ 

جس کی انسان سے دشمنی بھی واضح ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لئے وہ جو جو  ٤۔۱٢

 بھی مخفی نہیں۔جتن کرتا ہے وہ 

 
ِحْْيُ         َّٗه ُهَو الَْغُفْوُر الرَّ ْ َظلَْمُت نَْفِِسْ فَاْغِفْر ِلْ فََغَفَر ََلٗ  ۭ ِان  01قَاَل َرٰبِ ِاّٰنِ

میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے ! پھر دعا کرنے لگا کہ اے پروردگار

 ش اور بہت مہربانی کرنے واال ہے۔ہللا تعاٰلی نے اسے بخش دیا، وہ بخش( ۱)

یہ اتفاقیہ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ کبیرہ گناہوں سے ہللا تعاٰلی اپنے پیغمبروں  ۱۔۱٦

کی حفاطت فرماتا ہے۔ تاہم یہ بھی ایسا گناہ نظر آتا تھا جس کے لئے بہت بخشش انہوں نے 

اس کی اطالع ملی تو اس کے بدلے  ضروری سمجھی۔ دوسرے، انہیں خطرہ تھا کہ فرعون کو

 انہیں قتل نہ کر دے۔

 
ا ِلٰلُْمْجرِِمْْيَ        01قَاَل َرٰبِ ِبَمآ َانَْعْمَت عََٰلَّ فَلَْن اَُكْوَن َظهِْْيً

جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار ! کہنے لگے اے میرے رب

 (۱)کا مددگار نہ بنوں گا 

ی جو کافر اور تیرے حکموں کا مخالف ہوگا، تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے، اس کے یعن ۱۔۱۷

 سبب میں اس کا مددگار نہیں ہوں گا۔

 
ٗه ِِبَْلَْمِس يَْستَــّْصُِخٗه  ۭ قَاَل ََلٗ  ي اْستَـْنَّصَ ِ قَُّب فَِاَذا اَّلَّ َََّتَ ًفا ي

ِٕ
ََّك لَ فََاْصَبَح ِِف الَْمِديْنَِة َخاۗى ٓ ِان ِبْْيٌ        ُمْوٰسه  01َغِوي  مُّ

اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے شہر میں گئے، کہ اچانک وہی ( ۱)صبح ہی صبح ڈرتے 

نے ( علیہ السالم)شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسٰی 

 (۴)اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو تو صریح بےراہ ہے 

 رتے ہوئے، ادھر ادھر جھانکتے اور اپنے بارے میں اندیشوں میں مبتال۔ خائفا کے معنی ڈ۱۔۱۲

یعنی حضرت موسٰی علیہ السالم نے اس کو ڈانٹا کہ تو کل بھی لڑتا ہوا پایا گیا تھا اور آج  ۴۔۱۲

 پھر تو کسی سے دست بہ گریبان ہے، تو صریح بےراہ، یعنی جھگڑالو ہے۔

 
َّْبطِ  آ َاْن َاَراَد َاْن ي ا ِِبَْلَْمِس ڰفَلَمَّ ٓ َاتُرِيُْد َاْن تـَـْقُتلَِنْ مََكَ قَتَلَْت نَْفسًۢ َّهَُما     قَاَل يهُمْوٰسه ْي ُهَو عَُدو  ل ِ ٓ َاْن تَُكْوَن َجبَّاًرا ِِف اَْلَْرِض َوَما  َش ِِبَّلَّ ِاْن تُرِيُْد ِاَلَّ

 01تُرِيُْد َاْن تَُكْوَن ِمَن الُْمْصِلِحْْيَ       
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علیہ )موسٰی ( ۴)وہ فریادی کہنے لگا کہ ( ۱)ے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا پھر جب اپن

کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے، تو ( السالم

تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا ارادہ ہی نہیں کہ مالپ کرنے والوں میں سے 

 ہو۔

حضرت موسٰی علیہ السالم نے چاہا کہ قطبی کو پکڑ لیں، کیونکہ وہی حضرت یعنی  ۱۔ ۱٢

 موسٰی علیہ السالم اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا، تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے۔ 

سمجھا کہ موسٰی علیہ السالم شاید اسے پکڑنے لگے ہیں تو وہ بول اٹھا ( اسرائیلی)فریادی  ۴۔۱٢

علم میں یہ بات آ گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا، اس کا قاتل کہ اے موٰسی، جس سے قبطی کے 

موسٰی علیہ السالم ہے، اس نے جا کر فرعون کو بتال دیا جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں 

 موسٰی علیہ السالم کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔

 
ٓ ِانَّ  ى ۡ قَاَل يهُمْوٰسه ْن َاقَْصا الَْمِديْنَِة يَْسعه ِصِحْْيَ      َوَجاَۗء َرُجٌل ِمٰ ْ َِلَ ِمَن النٰه تَِمُرْوَن ِبَك ِلَيْقُتلُْوَك فَاْخُرْج ِاّٰنِ  11الَْمََلَ ََّيْ

یہاں کے ! اور کہنے لگا اے موٰسی( ۱)شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا 

 سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو جلد چال جا مجھے اپنا خیر خواہ مان

یہ آدمی کون تھا؟ بعض کے نزدیک یہ فرعون کی قوم کا تھا جو در پردہ حضرت موسٰی  ۱۔۴۰

علیہ السالم کا خیر خواہ تھا۔ اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبر ایسے ہی آدمی کے 

ذریعے آنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ بعض کے نزدیک یہ موسٰی علیہ السالم کا قریبی رشتے دار اور 

اور اقصائے شہر سے مراد منف ہے جہاں فرعون کا محل اور دارالحکومت تھا  اسرائیلی تھا۔

 اور یہ شہر کے آخری کنارے پر تھا۔

 
ِلِمْْيَ      ــِنْ ِمَن الَْقْوِم الٰظه قَُّب ۡ قَاَل َرٰبِ ََنِٰ َََّتَ ًفا ي

ِٕ
ـــَرَج ِمِْنَا َخاۗى َٰ    10فَ

کہنے ( ۱)ھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیک( علیہ السام)پس موسٰی 

 (۴)مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ ! لگے اے پروردگار

جب حضرت موسٰی علیہ السالم کے علم میں یہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے  ۱۔۴۱

 تاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آ سکیں۔

موسٰی علیہ السالم کے یعنی فرعون اور اس کے درباریوں سے، جنہوں نے باہم حضرت  ۴۔۴۱

قتل کا مشورہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت موسٰی علیہ السالم کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا 

ہے؟ کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا، پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ 

یں راستے کی نشان دہی نہیں تھا، چنانچہ ہللا نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیج دیا، جس نے انہ

 (ابن کثیر)کی وہللا اعلم 

 
ِبْيِل     ِْديَِنْ َسَواَۗء السَّ ٓ َاْن ُّيَّ ْ َه َرِٰبِ َه ِتلَْقاَۗء َمْديََن قَاَل َع ا تََوجَّ  11َولَمَّ

اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی 

 (۱)راہ لے چلے گا 

انچہ ہللا نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایسے سیدھے راستے کی طرف ان کی چن ۱۔۴۴

رہنمائی فرمائی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی یعنی وہ ہادی بھی بن گئے 

 اور مہدی بھی، خود بھی ہدایت یافتہ اور دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتالنے والے۔

 
ا َوَرَد َماۗءَ  ِن  ۚ  قَاَل َما  َولَمَّ ُم اْمَرَاتَْْيِ تَُذْوده َن النَّاِس يَْسُقْوَن ۋ َوَوَجَد ِمْن ُدْوِِنِ ًة ِمٰ َخْطُبُْكَا  ۭ قَالََتا ََل نَْسِقْي َحِٰته يُْصِدَر الٰرِعَاُۗء    ۫ َمْديََن َوَجَد عَلَْيِه ُامَّ

ْيٌخ َكِبْْيٌ        11َوَابُْوََن ش َ
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پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پال رہی ہے مدین کے پانی پر جب آپ 

اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی دکھائی دیں، پوچھا کہ تمہارا کیا حال ( ۱)

اور ( ۲)وہ بولیں کہ جب تک یہ چروا ہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پالتیں ( ۴)ہے 

 (٤)ہیں  ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے

یعنی جب مدین پہنچے تو اس کے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے جو اپنے  ۱۔۴۲

جانوروں کو پانی پال رہا ہے۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السالم کی اوالد 

سے تھا، جب کہ حضرت موسٰی علیہ السالم حضرت یعقوب علیہ السالم کی نسل سے تھے جو 

حضرت اسحاق علیہ السالم کے بیٹے تھے۔ یوں اہل مدین )ت ابراہیم علیہ السالم کے پوتے حضر

اور یہی حضرت شعیب علیہ السالم کا ( ایسرالتفاسیر)اور موسٰی کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا 

 مسکن مبعث بھی تھا۔ 

کے دل  دو عورتوں کو اپنے جانور روکے، کھڑے دیکھ کر حضرت موسٰی علیہ السالم ۴۔۴۲

میں رحم آیا اور ان سے پوچھا، کیا بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پالتیں؟۔ رعاء راع 

 کی جمع ہے۔( چرواہا)

 تاکہ مردوں سے ہمارا اختالط نہ ہو۔  ۲۔۴۲

 والد صاحب بوڑھے ہیں اس لئے وہ گھاٹ پر پانی پالنے کے لئے نہیں آ سکتے ٤۔۴۲

 
ى لَهَُما ُُثَّ تََوٰلهٓ  ْ ِلَمآ َاْنَزلَْت ِاَلَّ ِمْن َخْْيٍ فَِقْْيٌ      فََسقه ٰلِ فََقاَل َرٰبِ ِاّٰنِ  11 ِاَٰل الٰظِ

پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پال دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے 

 (۱)تو جو کچھ بھالئی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں ! پروردگار

علیہ السالم اتنا لمبا سفر کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے، کھانے کے  حضرت موسیٰ  ۱۔۴٤

لئے کچھ نہیں تھا، جب کہ سفر کی تھکان اور بھوک سے نڈھال تھے۔ چنانچہ جانوروں کو پانی 

پال کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر مصروف دعا ہوگئے۔ خیر کئی چیزوں پر بوال جاتا ہے، 

یہاں اس کا اطالق ( ایسر التفاسیر)دت پر، قوت پر اور مال پر کھانے پر، امور خیر اور عبا

 کھانے پر ہوا ہے۔ یعنی میں اس وقت کھانے کا ضرورت مند ہوں۔

 
ُِٕىَما تَْمَِشْ عََٰل اْسـِتْحَياٍۗء  ۡ قَالَْت ِانَّ َاِِبْ يَْدُعْوَك ِلَيْجزِيََك َاْجَر َما َسَقْيَت لَ  ا َجاَۗءٗه َوق ََُّّ عَلَْيِه الَْقَص َُّ    قَاَل ََل ََّتَْف  ڣ نَا  ۭ   فَلَمَّ فََجاَۗءتُْه ِاْحده

ِلِمْْيَ         11ََنَْوَت ِمَن الَْقْوِم الٰظه

( ۱)اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی 

جو پانی پالیا  کو( جانوروں)کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بال رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے 

ان کے پاس پہنچے اور ان سے ( علیہ السالم)جب حضرت موسٰی ( ۴)ہے اس کی اجرت دیں 

 ۔(۲)اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پائی 

ہللا نے حضرت موسٰی علیہ السالم کی دعا قبول فرمالی اور دونوں میں سے ایک لڑکی  ۱۔۴۲

بالنے آ گئی۔ لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ عورت کا  انہں

اصل زیور ہے اور مردوں کی طرح حیاء و حجاب سے بےنیازی اور بےباکی عورت کے لئے 

 شرعا ناپسندیدہ ہے۔

بچیوں کا باپ کون تھا؟ قرآن کریم نے وضاحت سے کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ مفسرین کی  ۴۔۴٢

ثریت نے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السالم کو لیا ہے جو اہل مدین کی طرف مبعوث اک

ہوئے تھے۔ امام شوکانی نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ 

حضرت شعیب علیہ السالم کا زمانہ نبوت، حضرت موسٰی علیہ السالم سے بہت پہلے کا ہے۔ 

ت شعیب علیہ السالم کا برادر زادہ یا کوئی اور قوم شعیب علیہ السالم کا اس لئے یہاں حضر
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شخص مراد ہے، وہللا اعلم۔ بہرحال حضرت موسٰی علیہ السالم نے بچیوں کے ساتھ ہمدردی اور 

احسان کیا، وہ بچیوں نے جا کر بوڑھے باپ کو بتالیا، جس سے باپ کے دل میں بھی ہمدردی 

دلہ احسان کے ساتھ دیا جائے یا اس کی محنت کی اجرت ہی ادا کر دی پیدا ہوئی کہ احسان کا ب

 جائے۔

یعنی اپنے مصر کی سرگزشت اور فرعون کے ظلم و ستم کی تفصیل سنائی جس پر انہوں  ۲۔۴٢

نے کہا کہ یہ عالقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہر ہے اس لئے ڈرنے کی ضرورت نہیں 

 فرما دی ہے۔ہے۔ ہللا نے ظالموں سے نجات عطا 

 
َتْاِجْرُه  ۡ ِانَّ َخْْيَ َمِن اْسـَتْاَجْرَت الَْقِويُّ اَْلَِمْْيُ       َبَِت اس ْ ٓ ُِٕىَما َّيه  11قَالَْت ِاْحده

آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ ! ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی

 (۱)بوط اور امانتدار ہو اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مض

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ نے بچیوں سے پوچھا تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ  ۱۔۴٦

یہ طاقتور بھی ہے اور ایمان دار بھی، جس پر بچیوں نے بتالیا کہ جس کنویں سے پانی پالیا، 

رورت ہوتی اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لئے دس آدمیوں کی ض

ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلے ہی اٹھا لیا اور پھر بعد میں رکھ دیا اسی 

طرح جب میں اس کو بال کر ساتھ ال رہی تھی، تو چونکہ راستے کا علم مجھے ہی تھا، میں 

آگے آگے چل رہی تھی اور یہ پیچھے پیچھے لیکن ہوا سے میری چادر اڑ جاتی تھی تو اس 

خص نے کہا تو پیچھے چل، میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جسم کے کسی ش

حصے پر نہ پڑے۔ راستے کی نشان دہی کے لئے پیچھے سے پتھر کی کنکری مار دیا کر، وہللا 

 (ابن کثیر)اعلم 

 
ٓ َاْن ًتَْ  َتْْيِ عَٰله ٓ ُاِريُْد َاْن ُاْنِكَحَك ِاْحَدى ابْنَـَّتَّ هه ْ َتِجدُ قَاَل ِاّٰنِ ا فَِمْن ِعْنِدَك  ۚ َوَمآ ُارِيُْد َاْن َاُشقَّ عَلَْيَك  ۭ س َ ـِنَ ِحَجٍج  ۚ فَِاْن َاتَْمْمَت َعّْشً ٓ ِاْن ُجَرِِنْ ثَمه ِِنْ

ِلِحْْيَ       ُ ِمَن الٰصه  11َشاَۗء اّلٰله

ہوں  اس بزرگ نے کہا میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح ٰمیں دینا چاہتا

ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں ( ۴)کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں ( مہر پر)اس ( ۱)

تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں 

 ۔(٤)ہللا کو منظور ہے تو آگے چل کر مجھے بھال آدمی پائیں گے ( ۲)ڈالوں 

ی لڑکی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار معیوب ہمارے ملک میں کس ۱۔۴۷

سمجھا جاتا ہے لیکن شریعت ہللا میں یہ برا نہیں ہے۔ صفات محمودہ کا حامل لڑکا اگر مل جائے 

تو اسے یا اس کے گھر والوں سے اپنی لڑکی کے لئے رشتے کی بابت بات چیت کرنا برا نہیں 

الت مآب صلی ہللا علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان ہے۔ بلکہ محمود اور پسندیدہ ہے، عہد رس

 ہللا علیہم اجمعین میں بھی یہی طریقہ تھا۔

اس سے علماء نے اجارے کے جواز پر استدالل کیا ہے یعنی کرائے اور اجرت پر مرد  ۴۔۴۷

 کی خدمات حاصل کرنا جائز ہے

و آٹھ سال کے بعد یعنی مزید دو سال کی خدمت میں مشقت اور ایزاء محسوس کریں ت ۲۔۴۷

 جانے کی اجازت ہوگی۔ 

 نہ جھگڑا کرونگا نہ اذیت پہنچاؤں گا، نہ سختی سے کام لونگا۔ ٤۔۴۷

 
ُ عَٰله َما نَُقْوُل  ََّما اَْلََجلَْْيِ قََضيُْت فَََل عُْدَواَن عََٰلَّ   ۭ َواّلٰله ِِلَ بَيِْنْ َوبَيْنََك  ۭ َاي    11َوِكْيٌل       قَاَل ذه
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نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگئی، میں ان ( یہ السالمعل)موٰسی 

ہم جو کچھ کہہ رہے ( ۱)دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو 

 (۴)کارساز ہے ( گواہ اور)ہیں اس پر ہللا 

ید رہنے کا مطالبہ نہ کیا یعنی آٹھ سال بعد یا دس سال کے بعد جانا چاہوں تو مجھ سے مز ۱۔۴۲

 جائے۔ 

یہ بعض کے نزدیک شعیب علیہ السالم یا برادر زادہ شعیب علیہ السالم کا قول ہے اور  ۴۔۴۲

بعض کے نزدیک حضرت موسٰی علیہ السالم کا ممکن ہے دونوں ہی کی طرف سے ہو کیونکہ 

ر اس کے ساتھ ہی ان کی جمع کا صیغہ ہے گویا دونوں نے اس معاملے پر ہللا کو گواہ ٹھہرایا او

لڑکی اور موسٰی علیہ السالم کے درمیان رشتہ ازدواجی قائم ہوگیا۔ باقی تفصیالت کا ہللا نے ذکر 

نہیں کیا۔ ویسے تو اسالم میں طرفین کی رضامندی کے ساتھ نکاح کے لئے دو عادل گواہ بھی 

 ضروری ہیں۔

 
ا قَٰضه ُمْوَٰس اَْلََجَل َوَساَر ِِبَْهِِلٖٓ  ِْنَا فَلَمَّ ِتْيُُكْ ِمٰ ٓ اه ْ ََّعٰٰلِ نَْسُت ََنًرا ل ٓ اه ْ ْوِر ََنًرا  ۚ قَاَل َِلَْهِِلِ اْمُكثُْوٓا ِاّٰنِ نََس ِمْن َجاِنِب الطُّ َن النَّاِر لََعلَُُّكْ  اه ََبٍ َاْو َجْذَوٍة ٰمِ ِِبَ

 11تَْصَطلُْوَن      

تو کوہ ( ۴)الوں کو لے کر چلے پوری کر لی اور اپنے گھر و( ۱)مو ٰسی علیہ السالم نے مدت 

میں نے آگ دیکھی ہے بہت ! طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو

 ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر الؤں یا آگ کا کوئی انگارہ الؤں تاکہ تم سینک لو۔

ر حضرت ابن عباس نے اس مدت سے دس سالہ مدت مراد لی ہے، کیونکہ یہی اکمل او ۱۔۴٢

تھی اور حضرت موسٰی ( یعنی خسر موسٰی علیہ السالم کے لئے خوشگوار اور مرغوب)اطیب 

علیہ السالم کے کریمانہ اخالق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خواہش کے خالف کرنا پسند نہیں 

 کیا۔ 

 اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ ۴۔۴٢

 
آ َاتههىَا لَِمْْيَ  ۸نُْوِدَي ِمْن َشا فَلَمَّ ُ َربُّ الْعه ٓ َاََن اّلٰله ْ ٓ ِاّٰنِ ٰه َجَرِة َاْن يهُٰمـْو َكِة ِمَن الشَّ َ    11        الَْواِد اَْلَيَْمِن ِِف الُْبْقَعِة الُْمَبه

پس جب وہاں پہنچے تو بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز 

 ۔(۴)یقیناً میں ہی ہللا ہوں سارے جہانوں کا پروردگار ! موٰسیکہ اے ( ۱)دئیے گئے 

یعنی آواز وادی کے کنارے سے آ رہی تھی، جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائیں طرف  ۱۔۲۰

 تھی، یہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کا نور تھا۔

اور ہم کالم ہے، وہ میں ہللا ہوں رب  تجھ سے جو اس وقت مخاطب! یعنی اے موٰسی ۴۔۲۰

 العالمین۔

 
ٓ َاقْ  ٰه لَْم يَُعقِْٰب  ۭ يهُمْو  ُمْدِبًرا وَّ

ٰٰله َا َجاۗن  وَّ َها ََتََْتُّ ََكَِنَّ ا َراه ِمِنْْيَ        َوَاْن َالِْق َعَصاَك  ۭ فَلَمَّ ََّك ِمَن اَْله  10ِبْل َوََل ََّتَْف  ۣ ِان

نی الٹھی ڈال دے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن اور یہ بھی آواز آئی کہ اپ

! پھال رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہوگئے اور مڑ کر ُرخ بھی نہ کیا، ہم نے کہا اے موٰسی

 (۱)آگے آ ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن واال ہے 

راز کئے جانے یہ موسٰی علیہ السالم کا وہ معجزہ ہے جو کوہ طور پر، نبوت سے سرف ۱۔۲۱

کے بعد ان کو مال۔ چونکہ ہللا کے حکم اور مشیت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے 

اختیار سے نہیں۔ چاہے وہ جلیل القدر پیغمبر اور نبی مقرب ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے جب موسٰی 

تی علیہ السالم کے اپنے ہاتھ کی الٹھی، زمین پر پھینکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پنکار

سانپ بن گئی، تو حضرت موسٰی علیہ السالم بھی ڈر گئے۔ جب ہللا تعاٰلی نے بتالیا اور تسلی دی 
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تو حضرت موسٰی علیہ السالم کا خوف دور ہوا اور یہ واضح ہوا کہ ہللا تعاٰلی نے ان کی صداقت 

 کے لئے بطور دلیل یہ معجزہ انہیں عطا فرمایا ہے۔

 
َِٰك اِ ُاْسُِلْ يََدَك ِِفْ َجْيِبَك  ب ِنَك بُْرَهانهِن ِمْن رَّ ْهِب فَذه ْم ِالَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّ اْْضُ ٍء ۡ وَّ ــُرْج بَْيَضاَۗء ِمْن غَْْيِ ُسْوۗ ُْم ََكنُْوا قَْوًما ََّتْ ٖه  ۭ ِاِنَّ

ِٕ
ى ٰله ِفْرَعْوَن َوَمََل۟

 11فهِسِقْْيَ       

ے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم ک

پس یہ دونوں ( ۴)اپنے بازو اپنی طرف مال لے ( بچنے کے لئے)اور خوف سے ( ۱)سفید 

معجزے تیرے لئے تیرے رب کی طرف سے ہیں فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً 

 ۔(۲)وہ سب کے سب بےحکم اور نافرمان لوگ ہیں 

 ھا جو انہیں عطا کیا گیا۔ یہ ید بیضاء دوسرا معجزہ ت ۱۔۲۴

الٹھی کا اژدھا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسٰی علیہ السالم کو الحق  ۴۔۲۴

ہوتا تھا، اس کا حل بتال دیا گیا کہ اپنا بازو اپنی طرف مال لیا کرو یعنی بغل میں دبا لیا کرو جس 

ہ جب بھی کسی سے سے خوف جاتا رہا کرے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے ک

کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے 

ہیں کہ حضرت موسٰی علیہ السالم کی اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل 

اء پر ہاتھ رکھے گا، تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا۔ ان ش

 ہللا۔

یعنی فرعون اور اسکی جماعت کے سامنے یہ دونوں معجزے اپنی صداقت کی دلیل کے  ۲۔۲۴ 

 طور پر پیش کرو۔ یہ لوگ ہللا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور ہللا کے دین کے مخالف ہیں۔

 
َّْقُتلُْوِن       ْ قَتَلُْت ِمِْنُْم نَْفًسا فََاَخاُف َاْن ي  11قَاَل َرٰبِ ِاّٰنِ

میں نے ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اب مجھے اندیشہ ہے ! نے کہا پروردگار( علیہ السالم)ٰسی مو

 (۱)کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے 

یہ خطرہ تھا جو واقع حضرت موسٰی علیہ السالم کی جان کو الحق تھا، کیونکہ ان کے  ۱۔۲۲

 ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو چکا تھا۔

 
ُرْوُن ُهوَ  بُْوِن       َوَاِِخْ هه ٓ َاَخاُف َاْن يَُّكٰذِ ْ ٓ  ۡ ِاّٰنِ قُِنْ َُّصٰدِ ْ ِلَساًَن فََاْرِسِْلُ َمِعَي ِرْداً ي  11َافَْصُح ِمٰنِ

اور میرا بھائی ہارون علیہ السالم مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان واال ہے تو اسے میرا مددگار 

ف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹال دیں بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خو

 گے۔

اسرائیلی روایات کی رو سے حضرت موسٰی علیہ السالم کی زبان میں لکنت تھی، جس  ۱۔۲٤

کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسٰی علیہ السالم کے سامنے آگ کا انگارہ اور 

س سے آپ کی زبان کھجور یا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا ج

جل گئی۔ یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں؟ تاہم قرآن کریم کی اس نص سے یہ تو ثابت ہے کہ حضرت 

موسٰی علیہ السالم کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السالم فصیح اللسان تھے اور حضرت 

موسٰی علیہ السالم کی زبان میں گرہ تھی۔ جس کے کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے 

راز ہونے کے بعد کی۔ ردءا کے معنی ہیں معین، مددگار تقویت پہنچانے واال۔ یعنی ہارون سرف

 علیہ السالم اپنی فصاحت لسانی سے مجھے مدد اور تقویت پہنچائیں گے۔

 
يهِتنَآ   نًا فَََل يَِصلُْوَن ِالَْيُْكَا  ڔِِبه َعُل لَُْكَا ُسلْطه ِلُبْوَن       قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك ِِبَِخْيَك َوََنْ ََّبَعُْكَا الْغه  11ڔ َانُْتَما َوَمِن ات
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ہللا تعاٰلی نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو 

غلبہ دیں گے فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے بسبب ہماری نشانیوں کے، تم دونوں اور 

 ۔(۱)رہیں گے  تمہاری تابعداری کرنے والے غالب

یعنی حضرت موسٰی علیہ السالم کی دعا قبول کر لی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت  ۱۔۲۲

 ہارون علیہ السالم کو بھی نبوت سے سرفراز فرما کر ان کا ساتھی اور مددگار بنا دیا گیا۔

یں یعنی ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے، فرعون اور اس کے حوالی موالی تمہارا کچھ نہ ۴۔۲۲

 بگاڑ سکیں گے۔

قُْل ٰیٓاَْھَل اْلِكٰتِب لَْستُْم )یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا مثالً،  ۲۔۲٢

بُِّكْم  ْن رَّ ْنِجْیَل َوَمآ اُْنِزَل اِلَْیُكْم مِّ ي تُقِْیُموا التَّْوٰرىةَ َوااْلِ
نْ ۘ  َعٰلي َشْيٍء َحتٰٰ آ اُْنِزَل اِلَْیَك َولَیَِزْیَدنَّ َكثِْیًرا مِّ ھُْم مَّ

ُكْفًرا   بَِّك طُْغیَانًا وَّ ِ ) ، 84:۔ المائدہ5( فاََل تَاَْس َعلَي اْلقَْوِم اْلٰكفِِرْینَ  ۘ  ِمْن رَّ الَِّذْیَن یُبَلُِّغْوَن ِرٰسٰلِت ہللٰاٰ

 َ ِ َحِسْیبًاۘ  َویَْخَشْونَٗه َواَل یَْخَشْوَن اََحًدا ااِلَّ ہللٰاٰ ُ اَلَْغلِبَنَّ اَنَا ( )18:۔ االحزاب11( َوَكٰفى بِاہلٰلٰ َكتََب ہللٰاٰ

َ قَِويٌّ َعِزْیزٌ  ۘ  َوُرُسلِْي  ْنیَا ( ) 43:۔ المجادلہ54( اِنَّ ہللٰاٰ اِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذْیَن ٰاَمنُْوا فِي اْلَحٰیوِة الدُّ

(  54ُء الدَّاِر   ۘ  لِِمْیَن َمْعِذَرتُھُْم َولَھُُم اللَّْعنَةُ َولَھُْم ُسوْ یَْوَم اَل یَْنفَُع الظٰٰ  ۘ  53َویَْوَم یَقُْوُم ااْلَْشھَاُد   

 (53-54:۔غافر20

 
َذا ِِفْٓ  ْعنَا ِّبه َما ََسِ ْفََتًى وَّ ٌر مُّ َذآ ِاَلَّ ِْسْ يهتِنَا بَِيٰنهٍت قَالُْوا َما هه ٰه ِِبه ْو ا َجاَۗءُِهْ مُّ ِلْْيَ       فَلَمَّ نَا اَْلَوَّ

ِٕ
َِبۗى  11 اه

ہمارے دیئے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے وہ ( علیہ السالم)پس جب ان کے پاس موسٰی 

کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں کبھی 

 (۱)نہیں سنا 

ی یعنی یہ دعوت کہ کائنات میں صرف ایک ہی ہللا اس کے الئق ہے کہ اس کی عبادت ک ۱۔۲٦

جائے ہمارے لئے بالکل نئی بات ہے۔ یہ ہم نے سنی ہے نہ ہمارے باپ دادا اس توحید سے واقف 

اس نے تو تمام معبودوں ' تھے مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی بابت کہا تھا 

 ۔'ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے ( ختم کر کے)کو 

 
ٰه  َّٗه ََل يُْفِلُح الٰظه َوقَاَل ُمْو اِر ۭ ِان ى ِمْن ِعْنِدٖه َوَمْن تَُكْوُن ََلٗ عَاِقَبُة الَّ ٓ َاْعََلُ ِبَمْن َجاَۗء ِِبلْهُده ْ  11ِلُمْوَن      َرِٰبِ

کہنے لگے میرا رب تعاٰلی اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس ( علیہ السالم)حضرت موسٰی 

یقیناً بے ( ۴)انجام ہوتا ہے ( اچھا)ے لئے آخرت اور جس ک( ۱)کی ہدایت لے کر آتا ہے 

 (۲)انصافوں کا بھال نہ ہوگا۔ 

یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے واال ہللا ہے، اس لئے جو بات ہللا کی  ۱۔۲۷

 طرف سے آئے گی، وہ صحیح ہوگی یا تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کی۔ 

ہللا کی رضامندی اور اس کی رحمت و مغفرت کا اچھے انجام سے مراد آخرت میں  ۴۔۲۷

 مستحق قرار پا جانا ہے اور یہ استحقاق صرف اہل توحید کے حصے میں آئے گا

ظالم سے مراد مشرک اور کافر ہیں، کیونکہ ظلم کے معنی ہیں۔ وضع الشئ فی غیر محلہ  ۲۔۲۷

ھی چونکہ الوہیت کسی چیز کو اسکے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ مشرک ب

کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ اسی طرح کافر بھی 

رب کے اصل مقام سے ناآشنا ہی رہتے ہیں۔ اس لئے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں اور یہ 

کامیابی سے یعنی آخرت میں ہللا کی رحمت و مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اس آیت سے بھی 

لوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ دنیا میں خوشحالی اور مال و اسباب کی مع

فراوانی حقیقی کامیابی کی نفی فرما رہا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت 

 ہی کی کامیابی ہے نہ کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوشحالی و فراوانی۔
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حً َوقَاَل ِفْرَعْوُن َّيهَٓ  ْ َِصْ ْْيِ فَاْجَعْل ِلٰ ُن عََٰل الٰطِ َامه ٍ غَْْيِْي  ۚ فََاْوِقْد ِلْ ُّيه ْن ِاَله َا الَْمََلُ َما عَِلْمُت لَُُكْ ِمٰ ْ ََلَُظنُّٗه ِمَن ُّيُّ ٰه   َوِاّٰنِ ِ ُمْو  ِاَله

ٓ ِلــُع ِاٰله ٓ َاطَّ ْ ََّعٰٰلِ ا ل

ِذِبْْيَ         11اْلكه

! ں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے ہامانمی! فرعون کہنے لگا اے درباریو

پھر میرے لئے ایک محل تعمیر کر تو میں موسٰی کے ( ۱)تو میرے لئے مٹی کو آگ سے پکوا 

 (۲)اسے میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ ( ۴)معبود کو جھانک لوں 

امان، فرعون کا وزیر، مشیر اور اس کے یعنی مٹی کو آگ میں تپا کر اینٹیں تیار کر، ہ ۱۔۲۲

 معامالت کا انتظام کرنے واال تھا۔

یعنی ایک اونچا اور مضبوط محل تیار کر، جس پر چڑھ کر میں آسمان پر یہ دیکھ سکوں  ۴۔۲۲

 کہ وہاں میرے سوا کوئی اور رب ہے۔ 

ساری کائنات  جو یہ دعوی کرتا ہے کہ آسمانوں پر رب ہے جو( علیہ السالم)یعنی موسٰی  ۲۔۲۲

 کا پالن ہار ہے، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔

 
ُْم ِالَْينَا ََل يُْرَجُعْوَن         11َواْسـَتْكََبَ ُهَو َوُجنُْوُدٗه ِِف اَْلَْرِض ِبغَْْيِ الَْحٰقِ َوَظنُّْوٓا َاِنَّ

وہ اور سمجھ لیا کہ ( ۱)اس نے اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا 

 ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔

زمین سے مراد ارض مصر ہے جہاں فرعون حکمران تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا  ۱۔۲٢

تھا، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو موسٰی علیہ السالم کے دالئل معجزات کا رد 

نے ہٹ دھرمی اور انکار کا کر سکتے لیکن استکبار بلکہ ان کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں 

 راستہ اختیار کیا۔

 
ِلِمْْيَ        ُْم ِِف الَْْيِٰ  ۚ فَانْــُظْر َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة الٰظه  11فََاَخْذنهُه َوُجنُْوَدٗه فَنََبْذِنه

اب دیکھ لے کہ ان گنہگاروں ( ۱)باآلخر ہم نے اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا 

 کیسا کچھ ہوا۔کا انجام 

یعنی جب ان کا کفر و طغیان حد سے بڑھ گیا اور کسی طرح بھی وہ ایمان النے پر آمادہ  ۱۔٤۰

 نہیں ہوئے تو باآلخر ایک صبح ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔

 
ْوَن     َمِة ََل يُْنَّصُ َّْدُعْوَن ِاَٰل النَّاِر ۚ َويَْوَم الِْقيه ًة ي مَّ

ِٕ
ُْم َاى  10  َوَجَعلِْنه

اور روز قیامت ( ۱)اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیئے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بالئیں 

 مطلق مدد نہ کئے جائیں

یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو ہللا کی توحید یا اس کے وجود کے منکر  ۱۔٤۱

 م کے داعی ہیں۔ہوں گے، تو ان کا امام و پیشوا یہی فرعونی سمجھے جائیں گے جو جہن

 
َن الَْمْقُبْوِحْْيَ       َمِة ُِهْ ِمٰ نَْيا لَْعنًَة  ۚ َويَْوَم الِْقيه ِذِه الُّ ُْم ِِفْ هه    11َوَاتَْبْعِنه

اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی بدحال 

 ۔(۱)لوگوں میں سے ہونگے 

ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت میں بھی وہ بد حال ہونگے۔ یعنی دنیا میں بھی  ۱۔٤۴

 یعنی چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلگوں جیسا کہ جہنمیوں کے تذکرے میں آتا ہے۔

 
َر ِللنَّاِس َوُهًدى وَّ 

ِٕ
َب ِمْنْۢ بَْعِد َمآ َاْهلَْكنَا الُْقُرْوَن اَْلُْوٰله بََصاۗى تَيْنَا ُمْوَٰس اْلِكته ََّعلَّهُْم يََتَذكَُّرْوَن     َولََقْد اه ًة ل  11َرْْحَ
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کو ایسی کتاب ( علیہ السالم)اور ان اگلے زمانے والوں کو ہالک کرنے کے بعد ہم نے موسٰی 

تاکہ وہ ( ۴)جو لوگوں کے لئے دلیل اور ہدایت و رحمت ہو کر آئی تھی ( ۱)عنایت فرمائی 

 (۲)نصیحت حاصل کرلیں 

قوم یا نوح و عاد و ثمود وغیرہ قوم کی ہالکت کے بعد موسٰی  یعنی فرعون اور اس کی ۱۔٤۲

 دی۔ ( تورات)علیہ السالم کو کتاب 

جس سے وہ حق کو پہچان لیں اور اسے اختیار کریں اور ہللا کی رحمت کے مستحق قرار  ۴۔٤۲

 پائیں۔ 

غمبروں کی یعنی ہللا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ہللا پر ایمان الئیں اور اس کے پی ۲۔٤۲

 اطاعت کریں جو انہیں خیر و رشد اور فالح حقیقی کی طرف بالتے ہیں۔

 
هِِديَْن       اِنِب الَْغْرِِبِٰ ِاْذ قََضْينَآ ِاٰله ُمْوَٰس اَْلَْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن الٰشه    11َوَما ُكْنَت ِِبَ

حکام کی وحی کو حکم ا( علیہ السالم)اور طور کے مغرب کی جانب جب کہ ہم نے موسٰی 

 (۱)پہنچائی تھی، نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا 

یعنی کوہ طور پر جب ہم نے موسٰی علیہ السالم سے کالم کیا اور اسے وحی و رسالت  ۱۔٤٤

تو نہ وہاں موجود تھا اور نہ یہ منظر دیکھنے والوں ( صلی ہللا علیہ وسلم)سے نوازا، اے محمد 

تھا۔ بلکہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تجھے بتال رہے ہیں  میں سے

جو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو ہللا کا سچا پیغمبر ہے۔ کیونکہ نہ تو نے یہ باتیں کسی سے 

ٰذلَِك )سیکھی ہیں نہ خود ہی مشاہدہ کیا ہے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مثالً 

َوَما ُكْنَت لََدْیِھْم ۘ  َوَما ُكْنَت لََدْیِھْم اِْذ یُْلقُْوَن اَْقاَلَمھُْم اَیُّھُْم یَْكفُُل َمْریََم   ۘ  ِء اْلَغْیِب نُْوِحْیِه اِلَْیَك  ۘ  بَاۘ  اَنْ  ِمنْ 

ْنَت تَْعلَُمھَآ اَْنَت َواَل َما كُ  ۘ  ِء اْلَغْیِب نُْوِحْیھَآ اِلَْیَك ۘ  بَاۘ  تِْلَك ِمْن اَنْ ( )22:۔ آل عمران1( اِْذ یَْختَِصُمْونَ 

ٗه ۘ  بَاۘ  ٰذلَِك ِمْن اَنْ ( )28:۔ہود33( اِنَّ اْلَعاقِبَةَ لِْلُمتَّقِْینَ ړفَاْصبِْر  ړقَْوُمَك ِمْن قَْبِل ٰھَذا   ِء اْلقُٰري نَقُصُّ

َحِصْیدٌ ۘ  َعلَْیَك ِمْنھَا قَا َوَما ُكْنَت لََدْیِھْم اِْذ  ۘ  ْیِه اِلَْیَك ِء اْلَغْیِب نُْوحِ ۘ  بَاۘ  ٰذلَِك ِمْن اَنْ )، (300:۔ہود33( ٕىٌِم وَّ

ا اَْمَرھُْم َوھُْم یَْمُكُرْونَ  َوقَْد  ۘ  ِء َما قَْد َسبََق  ۘ  بَاۘ  َكٰذلَِك نَقُصُّ َعلَْیَك ِمْن اَنْ )، (304:۔یوسف34( اَْجَمُعْوٓ

 وغیرہ میں۔( 88:۔طہ40( ٰاتَْیٰنَك ِمْن لَُّدنَّا ِذْكًرا

 
ِكنَّآ َانَْشْاََن  يهتِنَا    وَ َوله ْم اه ٓ َاْهِل َمْديََن تَْتلُْوا عَلَْْيِ ُم الُْعُمُر ۚ َوَما ُكْنَت ََثِوًَّي ِِفْ ِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلْْيَ       قُُرْوًَن فَتََطاَوَل عَلَْْيِ  11له

اور نہ تو مدین کے ( ۴)جن پر لمبی مدتیں گزر گیئں ( ۱)لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں 

کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تالوت کرتا بلکہ ہم ہی ( ۲)لوں میں سے تھا رہنے وا

 (٤)رسولوں کے بھیجنے والے ہیں 

قرون، قرن کی جمع ہے، زمانہ لیکن یہاں امتوں کے معنی میں ہے یعنی اے محمد صلی  ۱۔٤٢

نے کئی امتیں ہللا علیہ وسلم آپ کے اور موسٰی علیہ السالم کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں ہم 

 پیدا کیں۔

یعنی مراد ایام سے شرائع و احکام بھی متغیر ہوگئے اور لوگ بھی دین کو بھول گئے،  ۴۔٤٢

جس کی وجہ سے انہوں نے ہللا کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا اور ان کے عہد کو فراموش 

یہ مطلب  کر دیا اور یوں اس کی ضرورت پیدا ہوگئی کہ ایک نئے بنی کو معبوث کیا جائے یا

ہے کہ طول زماں کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت و رسالت کو بالکل ہی بھال بیٹھے، اس 

 لئے آپ کی نبوت پر انہیں تعجب ہو رہا ہے اور اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ 

 جس سے آپ خود اس واقعے کی تفصیالت سے آگاہ ہو جاتے۔  ۲۔٤٢

نا کر بھیجا ہے اور پچھلے حاالت و واقعات سے اور اسی اصول پر ہم نے آپ کو رسول ب ٤۔٤٢

 آپ کو باخبر کر رہے ہیں۔
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 َّ ْن ن آ َاتههىُْم ِمٰ َِٰك ِلُتْنِذَر قَْوًما مَّ ب ْن رَّ ًة ِمٰ ْْحَ ْوِر ِاْذ ََنَديْنَا َولهِكْن رَّ اِنِب الطُّ ْن قَْبِِلَ لََعلَّهُْم يََتَذكَُّرْوَن          َوَما ُكْنَت ِِبَ  11ِذيٍْر ِمٰ

بلکہ تیرے پروردگار کی طرف سے ( ۱)اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی 

اس لئے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے ( ۴)ایک رحمت ہے 

 کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کرلیں ۔( ۲)کوئی ڈرانے واال نہیں پہنچا 

و موسٰی علیہ السالم کے واقعے کا علم بھی آپ کو نہ یعنی اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے ت ۱۔٤٦

 ہوتا۔ 

یعنی آپ کا علم، مشاہدہ روئیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے  ۴۔٤٦

 کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا۔ 

لے اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے پہ ۲۔٤٦

کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السالم کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہیمی 

ہی میں رہا اور ان کی بعث بنی اسرائیل کی طرف سے ہی ہوتی رہی بنی اسماعیل یعنی عربوں 

میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم پہلے نبی تھے اور سلسلہ نبوت کے خاتم تھے۔ ان کی طرف نبی 

ھیجنے کی ضرورت اس لئے نہیں سمجھی گئی ہوگی کہ دوسرے انبیاء کی دعوت اور ان کا ب

پیغام ان کو پہنچتا رہا ہوگا۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کے لئے کفر و شرک پر جمے رہنے کا 

 عذر موجود رہے گا اور یہ عذر ہللا نے کسی کے لئے باقی نہیں چھوڑا ہے۔

 
يهِتَك وَ َولَْوََلٓ َاْن تُِصْيَُبُْم مُّ  َّنَا لَْوََلٓ َاْرَسلَْت ِالَْينَا َرُسْوًَل فَنَتَِّبَع اه ْم فَيَُقْولُْوا َرب َمْت َايِْدُّْيِ  11نَُكْوَن ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ       ِصْيَبةٌۢ ِبَما قَدَّ

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی 

تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ ! ہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے ربمصیبت پ

 ۔(۱)بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے 

یعنی ان کے اسی عذر کو ختم کرنے کے لئے ہم نے آپ کو ان کی طرف بھیجا ہے  ۱۔٤۷

نبیاء کی تعلیمات مسخ اور ان کی دعوت فراموش ہو کیونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ ا

چکی ہے اور ایسے ہی حاالت کسی نئے نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے 

قرآن و )کہ ہللا تعاٰلی نے پیغمبر آخرالزمان حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم کی تعلیمات 

ر ایسا تکوینی انتظام فرما دیا ہے کو مسخ ہونے اور تغیر و تحریف سے محفوظ رکھا او( حدیث

جس سے آپ کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے اور مسلسل پہنچ رہی ہے تاکہ 

کا دعو ٰی کر کے ' ضرورت ' کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اور جو شخص اس 

 نبوت کا ڈھونگ رچاتا ہے، وہ جھوٹا اور دجال ہے۔

 
ا َجاَۗءُِهُ الْ  ٰه فَلَمَّ ٰه  ۭ َاَولَْم يَْكُفُرْوا ِبَمآ ُاْوِِتَ ُمْو ِفُرْوَن     َحقُّ ِمْن ِعْنِدََن قَالُْوا لَْوََلٓ ُاْوِِتَ ِمثَْل َمآ ُاْوِِتَ ُمْو ٍٰ كه ُُ هََر   ڠ َوقَالُْوٓا ِاَنَّ ِب ِن تَظه ره ِمْن قَْبُل ۚ قَالُْوا ِْسْ

11 

تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا  پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپہنچا

کو جو کچھ دیا ( علیہ السالم)اچھا تو کیا موسٰی ( ۱( )علیہ السالم)جیسے دیئے گئے تھے موسٰی 

صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ( ۴)گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا 

 ے منکر ہیں۔ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب ک

یعنی حضرت موسٰی علیہ السالم کے سے معجزات، جیسے الٹھی کا سانپ بن جانا اور  ۱۔٤۲

 ہاتھ کا چمکنا وغیرہ

یعنی مطلوبہ معجزات، اگر دکھا بھی دیئے جائیں تو کیا فائدہ، جنہیں ایمان نہیں النا، وہ ہر  ۴۔٤۲

گے۔ کیا موسٰی علیہ السالم  طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان سے محروم ہی رہیں
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کے مذکورہ معجزات دیکھ کر فرعونی مسلمان ہوگئے تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا؟ یا یکفُروا 

کی ضمیر قریش مکہ کی طرف ہے یعنی کیا انہوں نے نبوت محمدیہ سے پہلے موسٰی علیہ 

 السالم کے ساتھ کفر نہیں کیا۔ 

راد حضرت موسٰی و ہارون علیہما السالم ہوں پہلے مفہوم کے اعتبار سے دونوں سے م ۲۔٤۲

گے اور دوسرے مفہوم اس سے قرآن اور تورات مراد ہونگے یعنی دونوں جادو ہیں جو ایک 

دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم سب کے یعنی موسٰی علیہ السالم اور محمد صلی ہللا علیہ وسلم 

 (فتح القدیر)کے منکر ہیں۔ 

 
ِدِقْْيَ    قُْل فَْاتُْوا ِبِكتهٍب مِٰ  َِّبْعُه ِاْن ُكْنَُتْ صه ى ِمِْنَُمآ َات ِ ُهَو َاْهده  11ْن ِعْنِد اّلٰله

کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ہللا کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے 

 (۱)زیادہ ہدایت والی ہو میں اسی کی پیروی کرونگا 

قرآن مجید اور تورات دونوں جادو ہیں، تو تم یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ  ۱۔٤٢

کوئی اور کتاب اٰلہی پیش کر دو، جو ان سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کرونگا، 

 کیونکہ میں ہدایت کا طالب اور پیرو ہوں۔

 
َِّبُعْوَن َاْهَواَۗءُِهْ  ۭ َومَ  ََّما يَت َتِجْيُبْوا َِلَ فَاْعََلْ َان َّْم يَس ْ ِلِمْْيَ     فَِاْن ل َ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم الٰظه ِ  ۭ ِانَّ اّلٰله َن اّلٰله ىُه ِبغَْْيِ ُهًدى ِمٰ ََّبَع َهوه ِن ات    11ْن َاَضلُّ ِممَّ

تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ( ۱)پھر اگر یہ تیری نہ مانیں 

بغیر ہللا ( ۴)خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو ہیں اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے؟ جو اپنی 

 (۲)کی رہنمائی کے، بیشک ہللا تعاٰلی ظالم لوگوں ہدایت نہیں دیتا۔ 

یعنی قرآن و تورات سے زیادہ ہدایت والی کتاب پیش نہ کر سکیں اور یقینا نہیں کر سکیں  ۱۔٢۰

 گے۔ 

کی پیروی کرنا یہ سب  یعنی ہللا کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس ۴۔٢۰

سے بڑی گمراہی ہے اور اس لحاظ سے یہ قریش مکہ سب سے بڑے گمراہ ہیں جو ایسی 

 حرکت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔

 
َّهُْم يََتَذكَُّرْوَن       لْنَا لَـهُُم الَْقْوَل لََعل  ۭ 10َولََقْد َوصَّ

تاکہ وہ نصیحت حاصل ( ۱)اور ہم برابر پے درپے لوگوں کے لئے اپنا کالم بھیجتے رہے 

 (۴)کریں۔

یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم بھیجتے رہے  ۱۔۲۱

 اور اس طرح مسلسل لگاتار ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ 

مقصد اس سے یہ تھا کہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کر اور ہماری باتوں سے  ۴۔۲۱

 کر کے ایمان لے آئیں۔نصیحت حاصل 

 
َب ِمْن قَْبِِلٖ ُِهْ ِبٖه يُْؤِمنُْوَن       ُُم اْلِكته تَيِْنه ْيَن اه ِ  11َاَّلَّ

 جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

اس سے مراد یہودی ہیں جو مسلمان ہوگئے تھے، جیسے عبد ہللا بن سالم وغیرہ یا وہ  ۱۔٢۴

سائی ہیں جو حبشہ سے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان عی

 (ابن کثیر)مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہوگئے تھے 

 
ِٰنَآ ِاَنَّ ُكنَّا ِمْن قَْبِِلٖ ُمْسِلِمْْيَ  ب َُّه الَْحقُّ ِمْن رَّ َمنَّا ِبٖهٓ ِان ْم قَالُْوٓا اه  11     َوِاَذا يُْتٰله عَلَْْيِ
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اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب 

 (۱)کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ 

یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جسے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر  ۱۔۲۲

کے پیغمبروں نے جس دین کی دعوت دی، وہ اسالم ہی تھا اور ان نبیوں کی دعوت  دور میں ہللا

پر ایمان النے والے مسلمان ہی کہالتے تھے۔ یہود یا نصاری وغیرہ کی اصطالحیں لوگوں کی 

اپنی خود ساختہ ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئیں۔ اسی اعتبار سے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم پر 

نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آ ( یہود یا عیسائیوں)ے اہل کتاب ایمان النے وال

 رہے ہیں۔ یعنی سابقہ انبیاء کے پیروکار اور ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

 
ا رَ  ِٰئََة َوِممَّ ي نَِة السَّ ْوا َويَْدَرُءْوَن ِِبلَْحس َ تَْْيِ ِبَما َصََبُ رَّ َك يُْؤتَْوَن َاْجَرُِهْ مَّ

ِٕ
ى
ۗ ُْم يُْنِفُقْوَن     ُاوله  11َزْقِنه

یہ انکی بدی کو ٹال دیتے ( ۱)یہ اپنے کئے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیتے جائیں گے 

 اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔( ۴)ہیں 

بت صبر سے مراد ہر قسم کے حاالت میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان اور اس پر ثا ۱۔۲٤

قدمی سے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر، اس کے بعد دوسری پر ایمان رکھا۔ پہلے نبی 

پر ایمان الئے، اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا تو اس پر ایمان الئے۔ ان کے لئے دوہرا اجر ہے، 

، تین حدیث میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا

آدمیوں کے لئے دوہرا اجر ہے، ان میں ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا 

 اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا۔

یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر سے کام  ۴۔۲٤

 لیتے ہیں۔

 
ُعوا اللَّْغَو َاْعَرُضْوا َعنْ  هِِلْْيَ      َوِاَذا ََسِ ٌ عَلَْيُُكْ ۡ ََل نَبْتَِغي الْجه الُُُكْ  ۡ َسَله الُنَا َولَُُكْ َاُْعَ  11ُه َوقَالُْوا لَنَآ َاُْعَ

کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ( ۱)اور جب بیہودہ بات 

ہم جاہلوں سے ( ۴)سالم ہو ہمارے عمل ہمارے لئے اور تمہارے عمل تمہارے لئے، تم پر 

 نہیں چاہتے۔( الجھنا)

 یہاں لغو سے مراد وہ سب و شتم اور دین کے ساتھ استہزاء ہے جو مشرکین کرتے تھے۔ ۱۔۲۲

یہ سالم، سالم تحیہ نہیں بلکہ سالم متارکہ ہے یعنی ہم تم جیسے جاہلوں سے بحث اور  ۴۔٢٢

ے ہیں جاہلوں کو دور ہی سے سالم، ظاہر گفتگو کے روادار ہی نہیں، جیسے اردو میں بھی کہت

 ہے سالم سے مراد ترک بول چال اور آمنا سامنا ہی ہے۔

 
ََّشاُۗء  َۚوُهَو َاعََْلُ ِِبلُْمهَْتِدْيَن       َ َُّيِْدْي َمْن ي ََّك ََل ََتِْدْي َمْن َاْحَبْبَت َولهِكنَّ اّلٰله  11ِان

اٰلی ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ ہللا تع

 (۱)والوں سے وہی خوب آگاہ ہے 

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے ہمدرد اور غمسار چچا ابو  ۱۔٢٦

طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ چچا اپنی زبان سے 

ُ کہہ دیں تاکہ قیامت والے دن میں ہللا سے ان کی مغفرت کی سفارش کر ایک مرتبہ الَ اِٰلہ اِ  الَّ ہللٰاٰ

سکوں۔ لیکن وہاں پر دوسرے رؤسائے قریش کی موجودگی کی وجہ سے ابو طالب قبول ایمان 

کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگیا نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو اس 

۔ اس موقع پر ہللا تعاٰلی نے یہ آیت نازل فرما کر نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر بات کا بڑا صدمہ تھا

واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت اور راہنمائی ہے۔ لیکن ہدایت کے اوپر چال دینا یہ 
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ہمارا کام ہے۔ ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں نہ کہ اسے جسے آپ 

 (صحیح بخاری)پسند کریں  ہدایت پر دیکھنا

 
 ٓ ــبه ْ ِمنًا َيُّ َّهُْم َحَرًما اه ْف ِمْن َاْرِضنَا  ۭ َاَولَْم نَُمكِْٰن ل طَّ َٰ ى َمَعَك نَُت َِّبعِ الْهُده َّت ُِهْ ََل يَْعلَُمْوَن       َوقَالُْوٓا ِاْن ن َنَّ َولهِكنَّ اَْكََثَ ُ ْن لَّ ْزقًا ِمٰ ٍء ِرٰ ُت ُكِٰ ََشْ   ِالَْيِه ثََمره

11 

کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک 

جہاں ( ۴)کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ ( ۱)لئے جائیں 

لیکن ان ( ۲)تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں 

 سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔میں 

یعنی ہم جہاں ہیں، وہاں ہمیں رہنے دیا جائے گا اور ہمیں اذیتوں سے یا مخالفین سے  ۱۔۲۷

جنگ و پیکار سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ بعض کفار نے ایمان نہ النے کا عذر پیش کیا۔ ہللا نے 

 جواب دیا۔ 

اٰلی نے اس شہر کو، جس میں یہ رہتے یعنی ان کا یہ عذر غیر معقول ہے، اس لئے ہللا تع ۴۔٢۷

ہیں، امن واال بنایا ہے جب یہ شہر ان کے کفر و شرک کی حالت میں ان کے لئے امن کی جگہ 

 ہے تو کیا اسالم قبول کر لینے کے بعد وہ ان کے لئے امن کی جگہ نہیں رہے گا؟

والے ہر یہ مکے کی وہ خصوصیت ہے جس کا مشاہدہ الکھوں حاجی اور عمرہ کرنے  ۲۔٢۷

سال کرتے ہیں کہ مکے میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود نہایت فروانی سے ہر قسم کا پھل بلکہ 

 دنیا بھر کا سامان ملتا ہے۔

 
ْنْۢ بَْعِدِِهْ ِاَلَّ قَلِ  ِكُِنُْم لَْم تُْسَكْن ِمٰ ََتَا  ۚ فَتِِْلَ َمسه ِرِثْْيَ        ْيًَل  ۭ وَ َوَُكْ َاْهلَْكنَا ِمْن قَْريَةٍۢ بَِطَرْت َمِعيْش َ ُن الْوه  11ُكنَّا ََنْ

اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں 

اور ہم ہی ہیں آخر سب ( ۱)ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں 

 ۔(۴)کچھ کے وارث 

ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ ہللا کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر  یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ۱۔٢۲

ہللا کی ناشکری کرنے اور سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، آج ان کی بیشتر آبادیاں کھنڈر 

بنی ہوئی یا صرف صفحات تاریخ پر ان کا نام رہ گیا ہے۔ اور اب آتے جاتے مسافر ہی ان میں 

سستا لیں، ان کی نحوست کی وجہ سے کوئی بھی ان میں مستقل کچھ دیر کے لئے سستا لیں تو 

 رہنا پسند نہیں کرتا۔ 

 یعنی ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا جو ان مکانوں اور مال و دولت کا وارث ہوتا۔ ۴۔٢۲

 
َّْتلُْوا عَلَْيِْ  هَا َرُسْوًَل ي ٓ ُاٰمِ ى َحِٰته يَْبَعَث ِِفْ َُّك ُمهِِْلَ الُْقره ِلُمْوَن         َوَما ََكَن َرب ٓى ِاَلَّ َوَاْهلُهَا ظه يهِتنَا  ۚ َوَما ُكنَّا ُمهِْلــِِك الُْقره  11ْم اه

تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہالک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی بڑی بستی 

کو  اور ہم بستیوں( ۱)میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے 

 (۴)اسی وقت ہالک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں 

یعنی تمام حجت کے بغیر کسی کو ہالک نہیں کرتا، ہر چھوٹے بڑے عالقے میں نبی نہیں  ۱۔٢٢

آیا، بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے عالقے اس کے زیر اثر میں آ جماتے 

 رہے ہیں۔ 

بھیجنے کے بعد وہ بستی والے ایمان نہ التے اور کفر و شرک پر اپنا اصرار یعنی نبی  ۴۔٢٢

بِظُْلٍم  یُْھلَِك اْلقُٰريـَوَما َكاَن َربَُّك لِ )جاری رکھتے تو پھر انہیں ہالک کر دیا جاتا، یہی مضمون 

اَْھلُھَا ُمْصلُِحْونَ   میں بھی بیان کیا گیا ہے۔( 337:۔ہود33( وَّ
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ى ۭ َافَََل تَْعِقلُْوَن   َوَمآ ُاْوتِيَُْتْ  َابْقه ِ َخْْيٌ وَّ نَْيا َوِزيْنََُتَا  ۚ َوَما ِعْنَد اّلٰله وِة الُّ ٌُ الَْحيه ٍء فََمَتا ْن ََشْ    11      ِمٰ

اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونق ہے، ہاں ہللا کے 

 ۔(۱)ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیرپا 

کیا اس حقیقت سے بھی تم بےخبر ہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیں عارضی بھی ہیں اور  ۱۔٦۰

حقیر بھی، جب کہ ہللا تعاٰلی نے اہل ایمان کے لئے اپنے پاس جو نعمتیں، آسائشیں اور سہولتیں 

ہللا کی قسم دنیا، آخرت کے ' ہے تیار کر رکھی ہیں وہ دائمی بھی ہیں اور عظیم بھی، حدیث میں 

مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے، 

 (صحیح بخاری)دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا۔ 

 
ُه َمتَا تَّْعنه عَْدنهُه َوْعًدا َحَسـنًا فَهَُو ََلِقْيِه ََكَْن مَّ َمِة ِمَن الُْمْحَْضِيَْن      َافََمْن وَّ نَْيا ُُثَّ ُهَو يَْوَم الِْقيه وِة الُّ  10ٌَ الَْحيه

کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے وہ قطعاً پانے واال ہے مثل اس شخص کے ہو 

سکتا ہے؟ جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یونہی دے دی پھر باآلخر وہ قیامت کے روز پکڑا 

 (۱)ر کیا جائے گا باندھا حاض

یعنی سزا اور عذاب کا مستحق ہوگا مطلب ہے اہل ایمان، وعدہ اٰلہی کے مطابق نعمتوں  ۱۔٦۱

 سے بہرہ ور اور نافرمان عذاب سے دو چار، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

 
وْ  ْيَن ُكْنَُتْ تَْزُُعُ ِ ََكِۗءَي اَّلَّ ْم فَيَُقْوُل َايَْن ُْشَ  11َن        َويَْوَم يُنَاِدُّْيِ

اور جس دن ہللا تعاٰلی انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا 

 (۱)رہے تھے کہاں ہیں 

یعنی وہ بت یا اشخاص ہیں، جن کو تم دنیا میں میری الوہیت میں شریک گردانتے تھے،  ۱۔٦۴

یاز دیتے تھے، آج کہاں ہیں؟ کیا وہ انہیں مدد کے لئے پکارتے تھے اور ان کے نام کی نذر ن

تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور تمہیں میرے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ تقریع وتوبیخ کے 

طور پر ہللا تعاٰلی ان سے کہے گا، ورنہ وہاں ہللا کے سامنے کس کو مجال دم زدنی ہوگی؟ یہی 

ْلٰنُكْم َولَقَْد ِجْئتُُمْونَ )مضمون ہللا تعاٰلی نے سورہ االنعام،  ا َخوَّ تََرْكتُْم مَّ ٍة وَّ َل َمرَّ ا فَُراٰدي َكَما َخلَْقٰنُكْم اَوَّ

لَقَْد تَّقَطََّع بَْینَُكْم  ۘ  ُؤا ۘ  َءُكُم الَِّذْیَن َزَعْمتُْم اَنَّھُْم فِْیُكْم ُشَركٰ ۘ  َوَما نَٰري َمَعُكْم ُشفََعا ۘ  َء ظُھُْوِرُكْم ۘ  َوَرا

ا ُكْنتُْم تَ   اور دیگر بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔( 82:۔ االنعام8( ْزُعُمْونَ َوَضلَّ َعْنُكْم مَّ

 
ُْم مََكَ غََويْنَا  ۚ  يَْن َاْغَويْنَا  ۚ َاْغَوْيِنه ِ ُٓؤََلِۗء اَّلَّ َّنَا هه ُم الَْقْوُل َرب ْيَن َحقَّ عَلَْْيِ ِ ََن يَْعُبُدْونَ قَاَل اَّلَّ ْاََنٓ ِالَْيَك  ۡ َما ََكنُْوٓا ِاَّيَّ  11       تَََبَّ

یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے ! کہ اے ہمارے پروردگار( ۱)جن پر بات آچکی وہ جواب دیں گے 

تھا ہم نے انہیں اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے ہم تیری سرکار میں ( ۴)بہکا رکھا 

 اپنی دست برادری کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے

قرار پا چکے ہوں گے، مثالً سرکش شیاطین اور دعوٰی  یعنی جو عذاب اٰلہی کے مستحق ۱۔٦۲۔ 

 کفر و شرک وغیرہ وہ کہیں گے۔ 

 یہ جاہل عوام کی طرف اشارہ ہے جن کو دعوٰی کفر نے اور شیاطین نے گمراہ کیا تھا۔  ۴۔۲ ٦ 

یعنی ہم تو تھے ہی گمراہ لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کئے رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ  ۲۔۲ ٦ 

ن پر کوئی جبر نہیں کیا تھا، بس ہمارے ادنی سے اشارے پر ہماری طرح ہی انہوں نے ہم نے ا

 بھی گمراہی احتیار کر لی۔

یعنی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ  ٤۔۲ ٦ 

 وہاں یہ تابع اور متبوع، چیلے اور گرو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔
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بلکہ درحقیقت اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ یعنی وہ معبودین، جن کی لوگ دنیا  ۲۔۲ ٦ 

میں عبادت کرتے تھے، اس بات سے ہی انکار کر دیں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ 

 اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔

 
ََكَۗءُُكْ فََدَعْوُِهْ فََلَْ  ُْم ََكنُْوا َُّيَْتُدْوَن      َوِقْيَل اْدُعْوا ُْشَ َتِجْيُبْوا لَهُْم َوَرَاُوا الَْعَذاَب  ۚ لَْو َاِنَّ  11 يَس ْ

وہ بالئیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے ( ۱)کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بالؤ 

 (۲)کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔( ۴)اور سب عذاب دیکھ لیں گے 

د طلب کرو، جس طرح دنیا میں کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کرتے یعنی ان سے مد ۱۔٦٤

ہیں؟ پس وہ پکاریں گے، لیکن وہاں کس کو یہ جرت ہوگی کہ جو یہ کہے کہ ہاں ہم تمہاری مدد 

 کرتے ہیں؟

 یعنی یقین کرلیں گے کہ ہم سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔  ۴۔٤ ٦ 

و کریں گے کہ کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنا لیتے یعنی عذاب دیکھ لینے کے بعد آرز ۲۔٤ ٦ 

ِءَي الَِّذْیَن َزَعْمتُْم فََدَعْوھُْم فَلَْم یَْستَِجْیبُْوا ۘ  َویَْوَم یَقُْوُل نَاُدْوا ُشَرَكا)تو آج وہ اس حشر سے بچ جاتے۔

ْوبِقًا   َواقُِعْوھَا َولَْم یَِجُدْوا َعْنھَا َمْصِرفًا   َوَراَ اْلُمْجِرُمْوَن النَّاَر فَ 54لَھُْم َوَجَعْلنَا بَْینَھُْم مَّ ا اَنَّھُْم مُّ ظَنُّْوٓ

 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔( 54-51:۔ الکہف34(  ۘ  51

 
ْم فَيَُقْوُل َماَذآ َاَجْبَُتُ الُْمْرَسِلْْيَ        11َويَْوَم يُنَاِدُّْيِ

 ۔(۱)کیا جواب دیا؟ اس دن انہیں بال کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو 

اس سے پہلے کی آیات میں توحید سے متعلق سوال تھا، یہ ندائے ثانی رسالت کے بارے  ۱۔٦٢

 میں 

ہے، یعنی تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی 

ا دین کونسا دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہوتا ہے، تیرا پیغمبر کون ہے؟ تیر

ہے؟ مومن تو صحیح جواب دے دیتا ہے لیکن کافر کہتا ہے مجھے تو کچھ معلوم نہیں، اسی 

، ان پر   طرح قیامت والے دن انہیں اس سوال کا جواب نہیں سوجھے گا۔ اسی لئے آگے فرمایا

 تمام حبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جسے وہ پیش

کر سکیں۔ یہاں دالئل کو احبار سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان کے باطل 

عقائد کے لئے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، صرف قصص و حکایات ہیں، 

 جیسے آج بھی قبر پرستوں کے پاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوا کچھ نہیں۔

 
 ْْۢ ن ُم اَْلَ ٍذ فَهُْم ََل يَتََساَۗءلُْوَن      فََعِمَيْت عَلَْْيِ

ِٕ
 11َباُۗء يَْوَمى

 ۔(۱)اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہوجائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے 

 کیونکہ انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ سب جہنم میں داحل ہونے والے ہیں۔ ۱۔ ٦  ٦

 
َمَن َوَُعَِل َصاِلًحا ا َمْن ًَتَب َواه ٓ َاْن يَُّكْوَن ِمَن الُْمْفِلِحْْيَ        فََامَّ  11فََعِسه

ہاں جو شخص توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں 

 میں سے ہو جائے گا۔

 
ِ َوتَ  َن اّلٰله ْبحه ُة  ۭ س ُ َتاُر  ۭ َما ََكَن لَهُُم الِْخَْيَ لُُق َما يََشاُۗء َوَُيْ َُّك َُيْ ٰله َُعَّا يُّْشُِكْوَن      َوَرب  11عه
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اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے ان میں سے کسی کو 

ہللا ہی کے لئے پاکی ہے وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک ( ۱)کوئی اختیار نہیں 

 کرتے ہیں۔

لے میں کسی کو سرے سے کوئی اختیار ہی یعنی ہللا تعاٰلی مختار کل ہے اس کے مقاب ۱۔٦۲

 نہیں، چہ جائکہ کوئی مختار کل ہو۔

 
َُّك يَْعََلُ َما تُِكنُّ ُصُدْوُرُِهْ َوَما يُْعِلُنْوَن        11َوَرب

 ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔

 
َ ِاَلَّ  ُ ََلٓ ِاَله ِخَرِة  ۡ َوََلُ الُْحُْكُ َوِالَْيِه تُْرَجُعْوَن        َوُهَو اّلٰله  11ُهَو  ۭ ََلُ الَْحْمُد ِِف اَْلُْوٰله َواَْله

وہی ہللا ہے اس کے سوا کوئی الئق عبادت نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ اسی 

 کے لئے فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔

 
ِتْيُُكْ بِ قُْل َارَ  ِ ََّيْ ٌ غَْْيُ اّلٰله َمِة َمْن ِاَله َمًدا ِاٰله يَْوِم الِْقيه َّْيَل َْسْ ُ عَلَْيُُكُ ال  10ِضَياٍۗء  ۭ َافَََل تَْسَمُعْوَن     َءيَُْتْ ِاْن َجَعَل اّلٰله

کہ دیکھو تو سہی اگر ہللا تعاٰلی تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو ! کہہ دیجئے

 ہللا کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی الئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سوائے

 
ِ َّيَْ  ٌ غَْْيُ اّلٰله َمِة َمْن ِاَله َمًدا ِاٰله يَْوِم الِْقيه َاَر َْسْ ُ عَلَْيُُكُ الِنَّ  11ْوَن        ِتْيُُكْ ِبلَْيٍل تَْسُكنُْوَن ِفْيِه  ۭ َافَََل تُْبِّصُ قُْل َاَرَءيَُْتْ ِاْن َجَعَل اّلٰله

کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر ہللا تعاٰلی تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی ! پوچھئے

سوائے ہللا کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ جس میں تم آرام حاصل کر 

 سکو، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟

 
َّْيَل وَ  ِتٖه َجَعَل لَُُكُ ال ْْحَ َاَر ِلتَْسُكنُْوا ِفْيِه َوِلَتبْتَُغْوا ِمْن فَْضِِلٖ َولََعلَُُّكْ تَْشُكُرْوَن     َوِمْن رَّ  11الِنَّ

اس نے تو تمہارے لئے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیئے ہیں کہ تم رات میں آرام 

 ۔(۱) یہ اس لئے کہ تم شکر ادا کرو( ۱)کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تالش کرو 

دن اور رات، یہ دونوں ہللا کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ ۱۔۷۲

آرام کر سکیں۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ورنہ 

اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے 

، جب کہ معاشی تگ و دو اور کاروبار جہاں کے لئے نیند کا پورا کرنا نہایت ضروری نہ پاتا

ہے۔ اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے اور کچھ لوگ جاگ کر 

مصروف تگ و تاز ہوتے، تو سونے والوں کے آرام و راحت میں خلل پڑتا، نیز لوگ ایک 

محروم رہتے، جب کہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون و دوسرے کے تعاون سے بھی 

تناصر کا محتاج ہے اس لئے ہللا نے رات کو تاریک کر دیا تاکہ ساری مخلوق بیک وقت آرام 

کرے اور کوئی کسی کی نیند اور آرام میں مخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح دن کو روشن بنایا تاکہ 

سے کر سکے۔ دن کی یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان  روشنی میں انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے

کو جن مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا، اسے ہر شخص باآسانی سمجھتا اور اس کا ادارک رکھتا 

ہے۔ ہللا نے اپنی ان نعمتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا اثبات فرمایا ہے کہ بتالؤ اگر ہللا 

کے لئے تم پر رات ہی مسلط کر دے۔ تو کیا ہللا  تعاٰلی دن اور رات کا یہ نظام ختم کر کے ہمیشہ

کے سوا کوئی اور معبود ایسا ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطا کر دے؟ یا اگر وہ ہمیشہ کے 

لئے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریکی سے بہرہ ور کر سکتا ہے، جس میں 
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ل مہربانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا تم آرام کر سکو؟نہیں یقینا نہیں۔ یہ صرف ہللا کی کما

ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کسب و 

 تالش کرتا ہے۔( روزی)محنت کے ذریعے سے ہللا کا فضل 

 اور ہللا کی دی ہوئی دولت،( یہ زبانی شکر ہے)یعنی ہللا کی حمد و ثنا بھی بیان کرو  ۴۔۷۲ 

یہ عملی شکر )صالحیتوں اور توانائیں کو اس کے احکام و ہدایات کے مطابق استعمال کرو۔ 

 (ہے

 
ْوَن      ْيَن ُكْنَُتْ تَْزُُعُ ِ ََكِۗءَي اَّلَّ ْم فَيَُقْوُل َايَْن ُْشَ  11َويَْوَم يُنَاِدُّْيِ

رتے تھے وہ اور جس دن انہیں پکار کر ہللا تعاٰلی فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال ک

 کہاں ہیں؟

 
ِ َوَضلَّ َعِْنُمْ  ٍة َشهِْيًدا فَُقلْنَا َهاتُْوا بُْرَهانَُُكْ فََعِلُمْوٓا َانَّ الَْحقَّ ّلِلٰه ْوَن      َونََزْعنَا ِمْن ُكِٰ ُامَّ ا ََكنُْوا يَْفََتُ    11 مَّ

پس اس وقت ( ۴)کہ اپنی دلیلیں پیش کرو ( ۱)اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کرلیں گے 

اور جو کچھ بہتان وہ جوڑتے تھے سب ان ( ۲)جان لیں گے کہ حق ہللا تعاٰلی کی طرف سے 

 کے پاس سے کھو جائے گا۔

اس گواہ سے مراد پیغمبر ہے۔ یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس امت سے الگ کھڑا کر  ۱۔۷٢

 دیں گے۔ 

وجود میرے شریک ٹھہراتے تھے یعنی دنیا میں میرے پیغمبروں کی دعوت توحید کے با ۴۔۷٢

 اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، اس کی دلیل پیش کرو۔ 

 یعنی وہ حیران اور ساکت کھڑے ہونگے، کوئی جواب اور دلیل انہیں نہیں سوجھے گی۔  ۲۔۷٢

 یعنی ان کے کام نہیں آئے گا۔ ٤۔۷۲

 
ٰه فََبغهى عَلَ  ِة  ۤ ِاْذ قَاَل ََلٗ ِانَّ قَاُرْوَن ََكَن ِمْن قَْوِم ُمْو ُا ِِبلُْعْصَبِة ُاوِل الُْقوَّ ٗه لََتُنْوۗ تَيْنهُه ِمَن اْلُكنُْوِز َمآ ِانَّ َمَفاَِتَ ْم  ۠  َواه بُّ ْْيِ َ ََل ُُيِ ِْ ِانَّ اّلٰله  قَْوُمٗه ََل تَْفَر

 11الَْفرِِحْْيَ       

خزانے دے ( اس قدر)م نے اسے ہ( ۱)قارون تھا تو قوم موسٰی سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا 

ایک بار اس ( ۴)رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے 

 ۔(٤)ہللا تعاٰلی اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا ( ۲)کی قوم نے کہا کہ اتر امت 

انی کی وجہ سے اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس کا ظلم یہ تھا کہ اپنے مال و دولت کی فراو ۱۔۷٦

ان کا استخفاف کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے یہ اپنی قوم بنی اسرائیل پر 

 عامل مقرر تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔

جس طرح کوئی شخص بھاری چیز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی ( جھکنا)تنوء کے معنی تمیل  ۴۔۷٦

ا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقتور جماعت وجہ سے ادھر ادھر لڑکھڑاتا ہے اس کی چابیوں ک

 بھی اسے اٹھاتے ہوئے گرانی محسوس کرتی تھی۔ 

 یعنی تکبر اور غرور مت کرو، بعض نے بخل، معنی کئے ہیں، بخل مت کر۔  ۲۔۷٦

 یعنی تکبر اور غرور کرنے والوں کو یا بخل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٤۔ ٦ ۷

 
ته  ُ ِالَْيَك َوََل تَ َوابَْتَِ ِفْيَمآ اه ٓ َاْحَسَن اّلٰله نَْيا َوَاْحِسْن مََكَ ِخَرَة َوََل تَنَْس نَِصْيَبَك ِمَن الُّ اَر اَْله ُ الَّ بُّ الُْمْفِسِدْيَن      ىَك اّلٰله َ ََل ُُيِ ْبَِ الَْفَساَد ِِف اَْلَْرِض  ۭ ِانَّ اّلٰله

11 

ں سے آخرت کے گھر کی تالش بھی رکھ اور جو کچھ تجھے ہللا تعاٰلی نے دے رکھا ہے اس می

اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھول جا جیسے کہ ہللا تعاٰلی نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ( ۱)
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یقین مان کہ ہللا مفسدوں کو ( ٤)اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو ( ۲)تو بھی اچھا سلوک کر 

 ناپسند رکھتا ہے۔

ور راہوں پر خرچ کر، جہاں ہللا تعاٰلی پسند فرماتا ہے، یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں ا ۱۔۷۷

 اس سے تیری آخرت سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر ثواب ملے گا۔ 

یعنی دنیا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر مباحات دنیا کیا ہیں؟ کھانا پینا،  ۴۔۷۷

تیرے رب کا حق ہے، اسی  لباس، گھر اور نکاح وغیرہ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح تجھ پر

طرح تیرے اپنے نفس کا، بیوی بچوں کا اور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے، ہر حق والے کو 

 اس کا حق دے۔

ہللا نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کیا ہے تو مخلوق پر حرچ کر کے ان پر احسان  ۲۔۷۷

 کر۔

طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے یعنی تیرا مقصد زمین میں فساد پھیالنا نہ ہو۔ اسی  ٤۔۷۷

 بجائے بدسلوکی مت کر، نہ معصیتوں کا ارتکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فساد پھیلتا ہے۔

 
َ قَْد َاْهَِلَ ِمْن قَْبِِلٖ ِمَن الُْقرُ  ََّمآ ُاْوتِيُْتٗه عَٰله ِعَْلٍ ِعْنِدْي  ۭ َاَولَْم يَْعََلْ َانَّ اّلٰله ُم الُْمْجرُِمْوَن        ْوِن َمْن ُهَو َاشَ قَاَل ِان ُل َعْن ُذنُْوِّبِ ًعا  ۭ َوََل يُْســـ  اَْكََثُ ََجْ ًة وَّ دُّ ِمنُْه قُوَّ

11 

کیا اسے اب ( ۱)قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے 

ارت کر دیا جو اس تک یہ نہیں معلوم کہ ہللا تعاٰلی نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غ

اور گنہگاروں کی باز پرس ( ۴)سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے 

 (۲)ایسے وقت نہیں کی جاتی 

ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب وتجارت کا  ۱۔۷۲

و کرم سے اسکا کیا تعلق ہے؟ جو جو فن آتا ہے، یہ دولت تو اسکا اور ثمر ہے، ہللا کے فضل 

سرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ہللا نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے 

دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں اور میرے لیے اس نے یہ پسند کیا ہے۔ جیسے دوسرے مقام 

تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں ، جب انسان کو  پر انسانوں کا ایک اور قول ہللا نے نقل فرمایا ہے 

اِنََّمآ اُْوتِْیتُٗه َعٰلي ِعْلٍم ) پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے 

أی۔ علی علم من ہللا یعنی مجھے یہ نعمت اس لیے ملی ہے کہ ہللا کے ( 74:۔ القصص44( ِعْنِديْ 

، جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت علم میں میں اس کا مستحق تھا، ایک مقام پر ہے،

ابن )أی۔ ہذا أستحقہ یہ تو میرا استحقاق ہے ( 50:۔فصلت23( )ٰھَذا لِي)کرتے ہیں تو کہتا ہے۔ 

علم آتا تھا، یہاں یہی مراد ہے اسی ( سونا بنانے کا)بعض کہتے ہیں کہ قارون کو کیمیا ( کثیر

لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ علم سراسر  ئی تھی۔  کیمیا گری سے اس نے اتنی دولت کما

جھوٹ، فریب اور دھوکہ ہے۔ کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی ماہیت 

تبدیل کر دے۔ اس لیے قارون کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دوسری دھاتوں کو تبدیل کر 

 ر جمع کر لیتا۔کے سونا بنا لیا کرتا اور اس طرح دولت کے انبا

یعنی قوت اور مال کی فروانی۔ یہ فضیلت کا باعث نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پچھلی قومیں  ۴۔۷۲ 

تباہ و برباد نہ ہوتیں۔ اسلئے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضیلت 

 گرداننے کا کوئی جواز نہیں۔ 

ان کی وجہ سے مستحق عذاب قرار دئے گئے یعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ  ۲۔۷۲

 ہوں تو پھر ان سے باز پرس نہیں ہوتی، بلکہ اچانک ان کا مواخذہ کر لیا جاتا ہے۔

 
نَْيا يهلَْيَت لَنَا ِمثَْل َمآ  وَة الُّ ْيَن يُرِيُْدْوَن الَْحيه ِ ـــَرَج عَٰله قَْوِمٖه ِِفْ ِزيْنَِتٖه  ۭ قَاَل اَّلَّ َٰ ْو َحظٍٰ َعِظْْيٍ        ُاْوِِتَ قَاُرْونُ فَ َّٗه ََّلُ  11 ِان
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تو دنیاوی زندگی کے ( ۱)پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکال 

کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو ( ۴)متوالے کہنے لگے 

 بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔

 اتھ۔ یعنی زینت و آرائش کے س ۱۔۷٢

یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزدیک ایماندار ہی تھے جو اس کی امارت و شوکت  ۴۔۷٢

 کے مظاہرے سے متاثر ہوگئے تھے اور بعض کے نزدیک کافر تھے۔

 
َمَن َوَُعَِل َصاِلًحا ۚ َوََل يُ  ِ َخْْيٌ ِلَٰمْن اه ْيَن ُاْوتُوا الِْعَْلَ َويْلَُُكْ ثََواُب اّلٰله ِ ْوَن       َوقَاَل اَّلَّ َِبُ ىهَآ ِاَلَّ الٰصه  11لَقٰه

بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو ! ذی علم انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس

کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو ( ۴)یہ باتیں انہی ( ۱)ہللا پر ایمان الئیں اور نیک عمل کریں 

 صبر کرنے والے ہوں۔

لم تھا اور دنیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر یعنی جن کے پاس دین کا ع ۱۔۲۰

تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہللا نے اہل ایمان اور اعمال صالح بجا النے 

والوں کے لئے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے حدیث قدسی 

ے نیک بندوں کے لئے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں میں نے اپن' میں ہے۔ ہللا فرماتا ہے 

جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا 

 (البخاری کتاب التوحید)' ذکر ہوا 

کے  یعنی یلقاھا میں ھا کا مرجع، کلمہ ہے اور یہ قول ہللا کا ہے۔ اور اگر اسے اہل علم ہی ۴۔۲۰

قول کا تتمہ قرار دیا جائے تو ھا کا مرجع جنت ہوگی یعنی جنت کے مستحق وہ صابر ہی ہوں 

 گے جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش اور آحرت کی زندگی میں رغبت رکھنے والے ہوں گے۔

 
ْونَٗه ِمْن  َّْنُّصُ َسْفنَا ِبٖه َوِبَداِرِه اَْلَْرَض  ۣ فََما ََكَن ََلٗ ِمْن ِفئٍَة ي َٰ ِ ۤ  َوَما ََكَن ِمَن الُْمْنَتِّصِْيَن      فَ  10ُدْوِن اّلٰله

اور ہللا کے سوا کوئی جماعت اس ( ۱)ہم نے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا ( آخرکار)

 کی مدد کے لئے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔

کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں  یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس ۱۔۲۱

، ایک آدمی اپنی ازار زمین   دھنسا دیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا

اور اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، پس ( ہللا کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا)پر لٹکائے جا رہا تھا 

 گا، ۔وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چال جائے 

 
ََّشاۗءُ  ْزَق ِلَمْن ي َ يَبُْسطُ الٰرِ ْيَن تََمـــنَّْوا َمََكنَٗه ِِبَْلَْمِس يَُقْولُْوَن َوْيََكَنَّ اّلٰله ِ َّٗه ََل يُْفِلُح َوَاْصَبَح اَّلَّ َسَف ِبنَا  َۭويََْكَن َٰ َ ُ عَلَْينَا ل نَّ اّلٰله  ِمْن ِعَباِدٖه َويَْقِدُر ۚ لَْوََلٓ َاْن مَّ

ِفُروْ     11َن       اْلكه

اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ 

کہ ہللا تعاٰلی ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے روزی کشادہ ( ۱)کیا تم نہیں دیکھتے 

کیا ( ۴)یتا کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ اگر ہللا تعاٰلی ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا د

 ۔(۲)دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی 

مکان سے مراد دنیاوی مرتبہ و منزلت ہے جو دنیا میں عارضی طور پر ملتا ہے۔ جیسے  ۱۔۲۴

قارون کو مال تھا، مطلب یہ ہے کہ قارون کی سی دولت و حشمت کی آرزو کرنے والوں نے 

ھا تو کہا کہ مال و دولت، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہللا جب قارون کا عبرت ناک حشر دیک

تعاٰلی اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہللا تعاٰلی کسی کو مال زیادہ 

دیتا ہے اور کسی کو کم اس کا تعلق اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے ہے جسے اس کے سوا 
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کی رضا کی اور مال کی کمی اس کی نارضگی کی دلیل  کوئی نہیں جانتا، مال کی فروانی اس

 نہیں ہے نہ یہ معیار فضیلت ہے۔ 

 یعنی ہم بھی اسی حشر سے دوچار ہوتے جس سے قارون دو چار ہوا۔  ۴۔۲۴

یعنی قارون نے دولت پا کر شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور معصیت کا راست  ۲۔۲۴

 سا ہوا؟ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔اختیار کیا تو دیکھ لو اس کا انجام بھی کی

 
ا ِِف اَْلَْرِض َوََل فََساًدا  ۭ َوالَْعاِقَبُة  ْيَن ََل يُرِيُْدْوَن عُلُوًّ ِ َعلُهَا ِلَّلَّ ِخَرُة ََنْ اُر اَْله  11ِللُْمتَِّقْْيَ       ِتِْلَ الَّ

ں اونچائی بڑائی اور آخرت کا یہ بھال گھر ہم ان ہی کے لئے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین می

فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں پرہزگاروں کے لئے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ 

(۱) 

علو کا مطلب ہے ظلم و زیادتی، لوگوں سے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا اور باور  ۱۔۲۲

ھیانا یا نافرمانیوں کرانا، تکبر اور فخر غرور کرنا اور فساد کے معنی ہیں ناحق لوگوں کا مال ہت

کا ارتکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ متقین کا عمل و 

اخالق ان برائیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہوتا ہے اور تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع، 

ی جنت اور فروتنی اور معصیت کیثی کی بجائے اطاعت کیسی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر یعن

 حسن انجام انہی کے حصے میں آئے گا۔

 
يِٰ  لُوا الس َّ ْيَن َُعِ ِ ِٰئَِة فَََل َُيَْزى اَّلَّ ي ِْنَا  ۚ َوَمْن َجاَۗء ِِبلسَّ ِت ِاَلَّ َما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن      َمْن َجاَۗء ِِبلَْحـَسـنَِة فََِلٗ َخْْيٌ ِمٰ  11اه

اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے ( ۱)گا جو شخص نیکی الئے گا اسے اس سے بہتر ملے 

 (۴)بد اعمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ 

یعنی کم از کم ہر نیکی کا بدلہ دس گنا تو ضرور ہی ملے گا، اور جس کے لئے ہللا چاہے  ۱۔۲٤

 گا، اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ، عطا فرمائے گا۔

یعنی نیکی کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا لیکن برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی  ۴۔۲٤

ملے گا۔ یعنی نیکی کی جزا میں ہللا کے فضل و کرم کا اور بدی کی جزا میں اس کے عدل کا 

 مظاہرہ ہوگا۔

 
َك ِاٰله َمَعاٍد  ۭ قُ  َن لََراۗدُّ ْي فََرَض عَلَْيَك الُْقْراه ِ ِبْْيٍ        ِانَّ اَّلَّ ى َوَمْن ُهَو ِِفْ َضلهٍل مُّ ٓ َاعََْلُ َمْن َجاَۗء ِِبلْهُده ْ ِٰبِ  11ْل رَّ

کہہ ( ۴)وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ النے واال ہے ( ۱)جس ہللا نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے 

ں دیجئے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت الیا اور اس سے بھی کھلی گمراہی می

 (۲)ہے۔ 

 یا اس کی تالوت اور اس کی تبلیغ و دعوت آپ پر فرض کی ہے۔  ۱۔۲٢

یعنی آپ کے مولد مکہ، جہاں سے آپ نکلنے پر مجبور کر دیئے گئے تھے۔ حضرت ابن  ۴۔۲۲

عباس رضی ہللا عنہ سے صحیح بخاری میں اس کی یہی تفسیر نقل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے 

ہجری میں فاتحانہ طور پر مکے میں دوبارہ  ۲پورا ہوگیا اور آپ  آٹھ سال بعد ہللا کا یہ وعدہ

تشریف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت لی ہے۔ یعنی قیامت والے دن آپ کو اپنی 

 طرف لوٹائے گا اور تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھے گا۔ 

ن کے آبائی اور یہ مشرکین کے اس جواب میں ہے جو وہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو ا ۲۔۲۲

روایتی مذہب سی انحراف کی بنا پر گمراہ سمجھتے تھے۔ فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے کہ 

گمراہ میں ہوں، جو ہللا کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں یا تم ہو، جو ہللا کی طرف سے آئی 

 ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہو؟
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ٓى ُّلْقه ِفرِْيَن        َوَما ُكْنَت تَْرُجْوٓا َاْن ي ا ِلٰـْلكه َِٰك فَََل تَُكْونَنَّ َظهِْْيً ب ْن رَّ ًة ِمٰ ُب ِاَلَّ َرْْحَ  ۡ 11ِالَْيَك اْلِكته

لیکن یہ ( ۱)آپ کو تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی 

 (۲)ہ ہونا چاہیے اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار ن( ۴)آپ کے رب کی مہربانی سے اترا 

یعنی نبوت سے قبل آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لئے چنا  ۱۔۲٦

 جائے گا اور آپ پر کتاب اٰلہی کا نزول ہوگا۔ 

یعنی نبوت و کتاب سے سرفرازی، ہللا کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی اس  ۴۔۲٦

نہیں ہے، جسے محنت اور سعی و کاوش سے حاصل سے معلوم ہوا کہ نبوت کوئی ایسی چیز 

کیا جا سکتا ہے۔ ہللا تعاٰلی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا رہا، نبوت و رسالت سے مشرف 

فرماتا رہا، جیسا کہ حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم کو اس سلسلہ الزہب کی آخری کڑی قرار 

 دے کر اسے موقوف فرما دیا 

اٰلہی کا شکر آپ اس طرح ادا کریں کہ کافروں کی مدد اور  اب اس نعمت اور فضل ۲۔۲٦

 ہمنوائی نہ کریں۔

 
َِٰك َوََل تَُكْونَنَّ ِمَن الُْمّْشِ  ٌُ ِاٰله َرب ِ بَْعَد ِاْذ ُاْنزِلَْت ِالَْيَك َواْد يهِت اّلٰله ََّك َعْن اه ن  ۚ 11ِكْْيَ      َوََل يَُصدُّ

آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ یہ  خیال رکھئے کہ یہ کفار آپ کو ہللا تعاٰلی کی

آپ کی جانب اتاری گئیں، تو اپنے رب کی طرف بالتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے 

 (۱)نہ ہوں۔ 

یعنی ان کافروں کی باتیں، انکی ایذاء رسانی اور انکی طرف سے تبلیغ و دعوت کی راہ  ۱۔۲۷

اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں۔ بلکہ آپ پوری تن دہی میں رکاوٹیں، آپ کو قرآن کی تالوت اور 

 اور یکسوئی سے رب کی طرف بالنے کا کام کرتے رہیں۔

 
ٗه  ۭ ََلُ الُْحُْكُ  ٍء َهاِِلٌ ِاَلَّ َوَْجَ َ ِاَلَّ ُهَو   ۣ ُكُّ ََشْ َخَر  ۘ ََلٓ ِاَله ِ ِالهــهًا اه ٌُ َمَع اّلٰله    11 َوِالَْيِه تُْرَجُعْوَن      َوََل تَْد

بجز ہللا تعاٰلی کے کوئی اور معبود نہیں، ( ۱)ہللا تعاٰلی کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا 

اور ( ۲)اسی کے لئے فرمانروائی ہے ( اور ذات( )۴)ہرچیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا منہ 

 (٤)تم اس کی طرف لو ٹائے جاؤ گے۔ 

ذریعے سے، نہ نذر نیاز کے ذریعے، نہ  یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرنا، نہ دعا کے ۱۔۲۲

ہی قربانی کے ذریعے سے کہ یہ سب عبادات ہیں جو صرف ایک ہللا کے لئے خاص ہیں۔ قرآن 

میں ہر جگہ غیر ہللا کی عبادت کو پکارنے سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے مقصود اسی نکتے 

 کی وضاحت ہے کہ غیر ہللا

ان سے استغاثہ کرنا، ان سے دعائیں اور التجائیں کرنا کو ما فوق اال سباب طریقے سے پکارنا، 

 یہ ان کی عبادت ہی ہے جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ 

سے متصف ہے۔ یعنی ہللا ( چہرہ)سے مراد ہللا کی ذات ہے جو وجہ ( اس کا منہ)وجھہ  ۴۔۲۲

 کے سوا ہرچیز ہالک اور فنا ہو جانے والی ہے۔ 

چاہے، نافذ ہوتا ہے اور اسی کا حکم، جس کا وہ ارادہ کرے،  یعنی اسی کا فیصلہ، جو وہ ۲۔۲۲

 چلتا ہے۔ 

 تاکہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو انکی بدیوں کی سزا دے۔ ٤۔۲۲
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 سورة العنکبوت
 (٦٢۔ تعداد آیات  ۴٢سورة العنکبوت ۔ سورہ نمبر )
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے شروع

 
 ۚ Ǻالٰۗمۗ      

 ا لم

 
َمنَّا َوُِهْ ََل يُْفتَُنْوَن      َُّقْولُْوٓا اه ُكْوٓا َاْن ي َُّْتَ  Ąَاَحِسَب النَّاُس َاْن ي

ئے ہیں ہم کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان ال

 (۱)انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ 

یعنی یہ گمان کہ صرف زبان سے ایمان النے کے بعد، بغیر امتحان لئے، انہیں دیا جائے  ۱۔۴

گا، صحیح نہیں۔ بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعہ سے جانچا 

 مومن و منافق کا پتہ چل جائے۔پرکھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا اور 

 
ِذِبْْيَ      يَْن َصَدقُْوا َولََيْعلََمنَّ اْلكه ِ ُ اَّلَّ يَْن ِمْن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اّلٰله ِ  Ǽَولََقْد فَتَنَّا اَّلَّ

ان اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا یقیناً ہللا تعاٰلی انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور 

 (۱)معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔  انہیں بھی

یعنی یہ سنت اٰلہیہ ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے۔ اس لئے وہ اس امت کے مومنوں کی  ۱۔۲

بھی آزمائش کرے گا، جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی۔ ان آیات کی شان نزول کی 

ا نشانہ وہ کفار مکہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس ک

کی طرف سے بنے ہوئے تھے اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی 

یہ تشدد و ایذاء تو اہل ایمان ' تاکہ ہللا تعاٰلی ان کی مدد فرمائے آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

انہیں ایک گھڑا کھود کر کی تاریخ کا حصہ ہے تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ 

اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرا چال دیا گیا، جس سے ان کے جسم دو 

حصوں میں تقسیم ہوگئے، اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری 

( اریصحیح بخ)' گئیں۔ لیکن یہ ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئیں 

حضرت عمار، انکی والدہ حضرت سمیہ اور والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، بالل ومقداد 

وغیرہم رضوان ہللا علیہم اجمعین پر اسالم کے ابتدائی دور میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے 

گئے، وہ صفحات تاریح میں محفوظ ہیں۔ یہ واقعات ہی ان آیات کے نزول کا سبب بنے۔ تاہم 

 کے اعتبار سے قیامت تک کے اہل ایمان اس میں داخل ہیں۔ عموم الفاظ

 
ُْكُْوَن      ِبُقْوََن  ۭ َساَۗء َما َُيْ َّس ْ ِت َاْن ي اه ـيِٰ يَْن يَْعَملُْوَن السَّ ِ  Ćَاْم َحِسَب اَّلَّ

کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہوجائیں 

 (۴)کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں  یہ لوگ( ۱)گے 

 یعنی ہم سے بھاگ جائیں گے اور ہماری گرفت میں نہ آسکیں گے۔  ۱۔٤
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یعنی ہللا کے بارے میں کس ظن فاسد میں یہ مبتال ہیں، جب کہ وہ ہرچیز پر قادر ہے اور  ۴۔٤

ونکر ہر بات سے باخبر بھی۔ پھر اس کی نافرمانی کر کے اس کے مؤاخذہ و عذاب سے بچنا کی

 ممکن ہے؟

 
ِمْيُع الَْعِلْْيُ       ِ ََلٍٰت  ۭ َوُهَو السَّ ِ فَِانَّ َاَجَل اّلٰله  Ĉَمْن ََكَن يَْرُجْوا ِلَقاَۗء اّلٰله

وہ سب کچھ ( ۱)جسے ہللا کی مالقات کی امید ہو پس ہللا کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے واال ہے 

 (۴)سننے واال سب کچھ جاننے واال ہے۔ 

نی جسے آخرت پر یقین ہے اور وہ اجر و ثواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ ہللا یع۱۔۲

تعاٰلی اس کی امیدیں بر الئے گا اور اسے اس کے عملوں کی مکمل جزاء عطا فرمائے گا، 

 کیونکہ قیامت یقینا برپا ہو کر رہے گی اور ہللا کی عدالت ضرور قائم ہوگی۔

عاؤں کا سننے واال اور ان کے پیچھے اور ظاہر سب عملوں کو وہ بندوں کی باتوں اور د ۴۔۲ 

 جاننے واال ہے اسکے مطابق وہ جزا اور سزا بھی یقینا دے گا۔

 
لَِمْْيَ        َ لَغَِن  َعِن الْعه اِهُد ِلنَْفِسٖه  ۭ ِانَّ اّلٰله ََّما َُيَ  Čَوَمْن َجاَهَد فَِان

کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو ہللا تعاٰلی تمام جہان  اور ہر ایک کوشش کرنے واال اپنے ہی بھلے کی

 (۱)والوں سے بےنیاز ہے 

یعنی جو نیک عمل کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ورنہ ہللا تعاٰلی تو اپنے بندوں کے  ۱۔٦

افعال سے بےنیاز ہے۔ اگر سارے کے سارے متقی بن جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں 

سب نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی بادشاہی میں کمی نہیں  قوت و اضافہ نہیں ہوگا اور

ہوگی۔ الفاظ کی مناسبت سے اس میں جہاد مع الکفار بھی شامل ہے کہ وہ بھی من جملہ اعمال 

 صالحہ ہی ہے۔

 
 ُ ْم َولَنَْجزِيَِنَّ َِتِ اه ِت لَُنَكفَِٰرنَّ َعِْنُْم َسـيِٰ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ْي ََكنُْوا يَْعَملُْوَن      َواَّلَّ ِ  Ċْم َاْحَسَن اَّلَّ

اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر 

 (۱)دیں گے اور انہیں نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے 

محض اپنے فضل و  یعنی باوجود اس بات کے کہ ہللا تعاٰلی تمام مخلوق سے بےنیاز ہے، وہ ۱۔۷

کرم سے اہل ایمان کو ان کے عملوں کی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ اور ایک ایک نیکی پر 

 کئی کئی گنا اجر ثواب دے گا۔

 
َك ِلتُّْشَِك ِِبْ َما لَيَْس َِلَ ِبٖه ِعَْلٌ فَََل تُِطعْ  يِْه ُحْسـنًا  ۭ َوِاْن َجاَهده نَْساَن ِبَواِلَ ْينَا اَْلِ ئُُُكْ ِبَما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن        ۭ هَُماَوَوصَّ ِٰ  Ď ِاَلَّ َمْرِجُعُُكْ فَُانَب

ہاں اگر وہ یہ ( ۱)ہم ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے 

کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کرلیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ 

کا لوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے  تم سب( ۴)مانیئے 

 تمہیں خبر دوں گا۔

قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ہللا تعاٰلی نے اپنی توحید و عبادت کا حکم دینے کے ساتھ  ۱۔۲

والدین کے ساتھ جس سلوک کی تاکید کی ہے۔ جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ 

کے تقاضوں کو صحیح طریقہ سے وہی سمجھ سکتا ہے اور انہیں ادا کر  (ہللا واحد)ربوبیت 

سکتا ہے جو والدین کی اطاعت و خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ جو شخص یہ 

بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی باہمی قربت کا نتیجہ اور ان 

مہربانی اور شفقت کا ثمرہ ہے۔ اس لئے مجھے ان کی کی تربیت و پرداخت، ان کی نہایت 
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خدمت میں کوئی کوتاہی اور ان کی اطاعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے اور یقینا خالق کائنات 

کو سمجھنے اور اس کی توحید و عبادت کے تقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے گا۔ اسی 

بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین  لئے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی

کی رضامندی کو ہللا کی رضا اور ان کی ناراضگی کو رب کی نارضگی کا باعث قرار دیا گیا 

 ہے۔ 

اور اس ( اور اسی میں دیگر معاصی کا حکم شامل ہے)یعنی والدین اگر شرک کا حکم دیں  ۴۔۲

کیونکہ ہللا کی نافرمانی 'چاہیے  کے لئے خاص کوشش بھی کریں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی

۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی ہللا 'میں کسی کی اطاعت نہیں 

عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر انکی والدہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں 

کی نبوت کا انکار کر ( یہ وسلمصلی ہللا عل)گی، یہاں تک کہ مجھے موت آجائے یا پھر تو محمد 

 دے، باآلخر یہ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھالتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی

 
ِلِحْْيَ       ُْم ِِف الٰصه ِت لـَـُنْدِخلَِنَّ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ  Ḍَواَّلَّ

نے نیک بندوں میں شمار کرلوں گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کئے انہیں اپ

(۱) 

یعنی اگر کسی کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیکوں کے ساتھ ہوگا، والدین کے  ۱۔٢

ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ گو والدین دنیا میں اس کے بہت قریب رہے ہوں گے لیکن اس کی محبت 

 تحت وہ زمرہ صالحین میں ہوگا۔ دینی اہل ایمان ہی کے ساتھ تھی بنابریں المرء مع من أحب کے

 
ۭ  ِ ِ َجَعَل ِفْتنََة النَّاِس َكَعَذاِب اّلٰله ِ فَِاَذآ ُاْوِذَي ِِف اّلٰله َمنَّا ِِبّلٰله َُّقْوُل اه ُ ِِبَ  َوِمَن النَّاِس َمْن ي َِٰك لََيُقْولُنَّ ِاَنَّ ُكنَّا َمَعُُكْ  ۭ َاَولَيَْس اّلٰله ب ْن رَّ ْن َجاَۗء نَّْصٌ ٰمِ
ِٕ
ْعََلَ ِبَما َولَى

لَِمْْيَ        01ِِفْ ُصُدْوِر الْعه

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان الئے ہیں لیکن جب ہللا کی راہ 

میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذاء دہی کو ہللا تعاٰلی کے عذاب کی طرح بنا لتے 

( ۲)تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں ( ۴) ہاں اگر ہللا کی مدد آجائے( ۱)ہیں، 

 (٤)کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اسے ہللا تعاٰلی جانتا نہیں ہے؟ 

اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں  ۱۔۱۰

ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نتیجتا وہ ایمان  ایذاء پہنچتی ہے تو عذاب الہی کی طرح وہ

 سے پھر جاتے اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں۔

 یعنی مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب ہو جائے۔  ۴۔۱۰ 

یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ وہی مضمون ہے جو دوسرے مقام پر اس طرح بیان  ۲۔۱۰

یکھتے رہتے ہیں، اگر تمہیں ہللا کی طرف سے فتح ملتی ہی، فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ تمہیں د

تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر حاالت کافروں کے لیے کچھ سازگار ہوتے 

ہیں تو کافروں سے جا کر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا۔ اور مسلمانوں سے تم 

َعُكْم  ۘ  َن یَتََربَُّصْوَن بُِكْم الَِّذیْ )کو نہیں پجایا تھا۔  ا اَلَْم نَُكْن مَّ ِ قَالُْوٓ
َن ہللٰاٰ َواِْن َكاَن  ڮفَاِْن َكاَن لَُكْم فَْتٌح مِّ

َن اْلُمْؤِمنِْیَن   ۘ  لِْلٰكفِِرْیَن نَِصْیٌب  ا اَلَْم نَْستَْحِوْذ َعلَْیُكْم َونَْمنَْعُكْم مِّ ُ یَْحُكُم بَْینَُكْم یَ ۘ  قَالُْوٓ
َولَْن  ۘ  ْوَم اْلقِٰیَمِة  فَاہلٰلٰ

ُ لِْلٰكفِِرْیَن َعلَي اْلُمْؤِمنِْیَن َسبِْیاًل   (323:۔ النساء2( یَّْجَعَل ہللٰاٰ

یعنی کیا ہللا ان باتوں کو نہیں جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے اور تمہارے ضمیروں میں  ٤۔۱۰

 پوشیدہ ہے۔ گو تم زبان سے مسلمانوں کا ساتھی ہونا ظاہر کرتے ہو۔

 
ِفِقْْيَ       َمنُْوا َولََيْعلََمنَّ الُْمنه ْيَن اه ِ ُ اَّلَّ  00َولََيْعلََمنَّ اّلٰله
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جو لوگ ایمان الئے انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا 

(۱) 

ن کی اسکا مطلب ہے کہ ہللا تعاٰلی خوشی اور تکلیف دے کر آزمائے گا تاکہ منافق اور موم( ۱)

تمیز ہو جائے جو دونوں حالتوں میں ہللا کی اطاعت کرے گا، وہ مومن ہے اور جو صرف 

خوشی اور راحت میں اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ صرف اپنے حظ نفس کا 

ى نَْعلََم اْلُمٰجھِ )مطیع ہے، ہللا کا نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا۔  ِدْیَن ِمْنُكْم َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتٰٰ

بِِرْیَن  ہم تمہیں ضرور آزمائینگے، تاکہ ہم جان لیں تم ( 13:۔ محمد27( اَْخبَاَرُكمْ  ۘ  َونَْبلَُوا ۘ  َوالٰصٰ

،۔ جنگ احد کے بعد،  میں مجاہد اور صابر کون ہیں اور تمہارے دیگر حاالت بھی جانچیں گے 

ُ لِیََذَر )ے، فرمایا جس میں مسلمان اختیار و امتحان کی بھٹی سے گزارے گئے تھ َما َكاَن ہللٰاٰ

ى یَِمْیَز اْلَخبِْیَث ِمَن الطَّیِّبِ  نہیں ہے ہللا تعاٰلی کہ ( 378:۔ آل عمران1( اْلُمْؤِمنِْیَن َعٰلي َمآ اَْنتُْم َعلَْیِه َحتٰٰ

وہ چھوڑ دے مومنوں کو، اس حالت پر جس پر کہ تم ہو، یہاں تک کہ وہ جدا کر دے ناپاک کو 

 ۔پاک سے

 
ِمِلْْيَ مِ  ُُكْ ۭ َوَما ُِهْ ِِبه يه َِّبُعْوا َسِبْيلَنَا َولْنَْحِمْل َخطه َمنُوا ات ْيَن اه ِ ْيَن َكَفُرْوا ِلَّلَّ ِ ِذبُْوَن      َوقَاَل اَّلَّ ُْم لَكه ٍء  ۭ ِاِنَّ ْن ََشْ ُْم ِمٰ ْيه  01ْن َخطه

ے گناہ ہم اٹھا لیں گے کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو تمہار

حاالنکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ ( ۱)

(۴) 

یعنی تم اسی آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ، جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، اس لئے کہ وہی  ۱۔۱۴

تو اس کے ذمے دین صحیح ہے، اگر اس روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہو گے 

 دار ہم ہیں، وہ بوجھ ہم اپنی گردنوں پر اٹھائیں گے۔

ہللا تعاٰلی نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں۔ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ  ۴۔۱۴ 

نہیں اٹھائے گا۔ وہاں تو ایک دوست، دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا چاہے ان کے درمیان 

حتی کہ رشتے دار ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہاں بھی نہایت گہری دوستی ہو۔ 

 اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی۔

 
َمِة َُعَّا ََكنُْوا يَ  لُنَّ يَْوَم الِْقيه َع َاثْقَاِلهِْم ۡ َولَيُْســـ  ْوَن      َولََيْحِملُنَّ َاثـْـَقالَهُْم َوَاثـْـَقاًَل مَّ   01ْفََتُ

اور جو کچھ ( ۱)ے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی البتہ یہ اپن

 افترا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔

یعنی یہ ائمہ کفر اور داعیان ضالل اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان لوگوں کے  ۱۔۱۲

انکی سعی و کاوش سے گمراہ ہوئے تھے۔ یہ مضمون سورة گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جو 

النحل میں بھی گزر چکا ہے۔ حدیث میں ہے، جو ہدایت کی طرف بالتا ہے، اس کے لئے اپنی 

نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت 

جر میں کوئی کمی ہو۔ اور جو تک ہدایت کی پیروی کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے ا

گمراہی کا داعی ہوگا اس کے لئے اپنے گناہوں کے عالوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی 

ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہونگے۔، بغیر اس 

انے والوں کے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو۔ اسی اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کیے ج

پر ہوگا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے اسی ( قابیل)کے خون کا گناہ آدم علیہ السالم کے پہلے بیٹے 

 نے ناحق قتل کیا تھا۔

 
ْوفَ  ِسْْيَ عَاًما  ۭ فََاَخَذُِهُ الطُّ نٍَة ِاَلَّ َُخْ ْم َالَْف س َ  01ِلُمْوَن      اُن َوُِهْ ظه َولََقْد َاْرَسلْنَا نُْوًحا ِاٰله قَْوِمٖه فَلَِبَث ِفْْيِ
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کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال تک ( علیہ السالم)اور ہم نے نوح 

 پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے ظالم۔( ۱)رہے 

قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر ان کی پوری عمر  ۱۔۱٤

صراحت نہیں کی گئی۔ بعض کہتے ہیں چالیس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ  کتنی تھی؟ اس کی

 سال طوفان کے بعد، اس میں شامل کر لئے جائیں۔ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ و ہللا اعلم۔

 
لَِمْْيَ        يًَة ِلـٰـلْعه َآ اه ِفْينَِة َوَجَعلِْنه َب السَّ ُه َوَاْْصه ْينه  01فََاَْنَ

والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان کے لئے عبرت کا پھر ہم نے انہیں کشتی 

 نشان بنا دیا۔

 
َُُّكْ ِاْن ُكْنَُتْ تَْعلَُمْوَن   ِلُُكْ َخْْيٌ ل َّــُقْوُه  ۭ ذه َ َوات ِهْْيَ ِاْذ قَاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اّلٰله  01     َوِاْبره

ے فرمایا کہ ہللا تعاٰلی کی عبادت کرو اور اس سے نے بھی اپنی قوم س( علیہ السالم)اور ابراہیم 

 ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔

 
 ِ ْيَن تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِ لُُقْوَن ِافًَْك  ۭ ِانَّ اَّلَّ ََّتْ ِ َاْوََثًَن وَّ ََّما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ْزَق َواْعُبُدْوُه َواْشُكُرْوا ََلٗ  ۭ  ََل يَْمِلُكْوَن لَُُكْ ِان ِ الٰرِ  ِرْزقًا فَابَْتُغْوا ِعْنَد اّلٰله

 01ِالَْيِه تُْرَجُعْوَن      

( ۱)تم تو ہللا کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو 

تمہاری روزی کے مالک نہیں پس جن جنکی تم ہللا تعاٰلی کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ ! سنو

تمہیں چاہیے کہ تم ہللا تعاٰلی ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی 

 (۲)اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ( ۴)شکر گزاری کرو 

اوثان وثن کی جمع ہے۔ جس طرح اصنام، صنم کی جمع ہے۔ دونوں کے معنی بت کے  ۱۔۱۷

یں صنم، سونے، چاندی، پیتل اور پتھر کی مورت کو اور وثن مورت کو بھی ہیں۔ بعض کہتے ہ

اور چونے کے پتھر وغیرہ کے بنے ہوئے آستانوں کو بھی کہتے ہیں۔ تحلقون افکا کے معنی 

ہیں تکذبون کذبا، جیسا کہ متن کے ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرے معنی ہیں تعملونہا وتنحتونہا 

نہیں بناتے اور گھڑتے ہو۔ مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی لالفک، جھوٹے مقصد کے لیے ا

معنی صحیح ہیں۔ یعنی ہللا کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہ تو پتھر کے بنے 

ہوئے ہیں جو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ اپنے دل سے 

کی صداقت کی تمہارے پاس نہیں ہے یہ بت تم نے  ہی تم نے انہیں گھڑ لیا ہے کوئی دلیل تو ان

خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں جب کہ ان کی ایک خاص شکل و صورت بن جاتی ہے تو تم 

سمجھتے ہو کہ ان میں خدائی اختیارات آگئے ہیں اور ان سے تم امیدیں وابستہ کر کے انہیں 

 حاجت روا اور مشکل کشا باور کر لیتے ہو۔

بت تمہاری روزی کے اسباب و وسائل میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں  یعنی جب ۴۔۱۷ 

ہیں، نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین میں درخت اگا سکتے ہیں اور نہ سورج کی حرارت 

پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں وہ صالحیتیں دے سکتے ہیں، جنہیں بروئے کار ال کر تم قدرت 

و، تو پھر تم روزی ہللا ہی سے طلب کرو، اسی کی عبادت کی ان چیزوں سے فیض یاب ہوتے ہ

 اور اسی کی شکر گزاری کرو۔

یعنی مر کر اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر جب اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی بارگاہ میں  ۲۔۱۷

پیش ہونا ہے تو پھر اس کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر اپنی جبین نیاز کیوں جھکاتے ہو؟ 

دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا اس کے بجائے 

 کیوں سمجھتے ہو؟
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َُ الُْمِبْْيُ       ُسْوِل ِاَلَّ الَْبلهــ ْن قَْبِلُُكْ  ۭ َوَما عََٰل الرَّ َب ُاَمٌم ِمٰ بُْوا فََقْد َكذَّ  01َوِاْن تَُكٰذِ

رسول کے ذمے تو ( ۱)جھٹالیا ہے  اور اگر تم جھٹالؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی

 (۴)صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ 

یہ حضرت ابراہیم علیہ السالم کا قول بھی ہو سکتا ہے، جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ یا  ۱۔۱۲

ہللا تعاٰلی کا قول ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب ہے اور اس میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو 

ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹال رہے ہیں، تو اس سے گھبرانے کی تسلی دی جا رہی 

ضرورت نہیں ہے، پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے پہلی امتیں بھی رسولوں کو جھٹالتی اور 

 اس کا نتیجہ بھی ہالکت و تباہی کی صورت میں بھگتتی رہی ہیں۔ 

ی راہ یاب ہوتا ہے یا نہیں؟ اس اس لیے آپ بھی تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ اس سے کوئ ۴۔۱۲

کے ذمے دار آپ نہیں ہیں، نہ آپ سے اسکی بابت پوچھا ہی جائے گا، کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا 

یہ صرف ہللا کے اختیار میں ہے، جو اپنی سنت کے مطابق جس میں ہدایت کی طلب صادق 

کیوں میں بھٹکتا ہوا دیکھتا ہے، اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ دوسروں کو ضاللت کی تاری

 چھوڑ دیتا ہے۔

 
ِ يَِسْْيٌ          ِِلَ عََٰل اّلٰله ــلَْق ُُثَّ يُِعْيُدٗه ۭ ِانَّ ذه َٰ ُ الْ  01َاَولَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدئُ اّلٰله

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح ہللا نے کی پھر ہللا اس کا اعادہ کرے گا 

 (۴) تعاٰلی پر بہت ہی آسان ہے یہ تو ہللا( ۱)

کا اثبات کیا جا رہا ہے جس کا ( آخرت)توحید اور رسالت کے اثبات کے بعد یہاں معاد  ۱۔۱٢

کفار انکار کرتے تھے۔ فرمایا پہلی مرتبہ پیدا کرنے واال بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے 

ور پھر جب مر کر تم مٹی وجود ہی نہ تھا، پھر تم دیکھنے سننے اور سمجھنے والے بن گئے ا

میں مل جاؤ گے، بظاہر تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا، ہللا تعاٰلی تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے 

 گا۔ 

 یعنی یہ بات چاہے تمہیں کتنی ہی مشکل لگے، ہللا کے لئے بالکل آسان ہے۔ ۴۔۱٢

 
ــ َٰ ْوا ِِف اَْلَْرِض فَانُْظُرْواَكْيَف بََدَا الْ ٍء قَِدْيٌر        قُْل ِسْْيُ َ عَٰله ُكِٰ ََشْ ِخَرَة   ۭ ِانَّ اّلٰله َّْشَاَة اَْله ُ يُنَِْشُٔ الن  ۚ 11لَْق ُُثَّ اّلٰله

کہ کس طرح ہللا تعاٰلی نے ابتداء ( ۱)کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی ! کہہ دیجئے

 ٰلی ہرچیز پر قادر ہے۔پیدائش کی۔ پھر ہللا تعاٰلی ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا، ہللا تعا

یعنی آفاق میں پھیلی ہوئی ہللا کی نشانیاں دیکھو زمین پر غور کرو، کس طرح اسے  ۱۔۴۰

بچھایا، اس میں پہاڑ، وادیاں، نہریں اور سمندر بنائے، اسی انواع و اقسام کی روزیاں اور پھل 

ا گیا ہے اور ان کا کوئی پیدا کئے۔ کیا یہ سب چیزیں اس بات پر داللت نہیں کرتیں کہ انہیں بنای

 بنانے واال ہے؟

 
ََّشاُۗء  ۚ َوِالَْيِه تُْقلَُبْوَن         ََّشاُۗء َويَْرَحُم َمْن ي ُب َمْن ي  10يَُعٰذِ

 (۱)جسے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے 

سکتا تاہم اس کا عذاب یا  یعنی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں ۱۔۴۱

رحمت، یوں ہی نہیں ہوگی بلکہ اصولوں کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لئے طے کر 

 رکھے ہیں۔

 
ََل  ِلٍٰ وَّ ِ ِمْن وَّ ْن ُدْوِن اّلٰله َماِۗء  ۡ َوَما لَُُكْ ِمٰ    11نَِصْْيٍ        َوَمآ َانَُْتْ ِبُمْعِجزِيَْن ِِف اَْلَْرِض َوََل ِِف السَّ
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تم نہ زمین میں ہللا تعاٰلی کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، ہللا تعاٰلی کے سوا تمہارا کوئی 

 والی ہے نہ مددگار۔

 
َك لَهُْم عََذاٌب اَ 

ِٕ
ى
ۗ ِّتْ َوُاوله ْْحَ ُسْوا ِمْن رَّ

ِٕ
َك يَى
ِٕ
ى
ۗ ٖهٓ ُاوله
ِٕ
ِ َوِلَقاۗى يهِت اّلٰله ْيَن َكَفُرْوا ِِبه ِ  11ِلْْيٌ        َواَّلَّ

و لوگ ہللا تعاٰلی کی آیتوں اور اس کی مالقات کو بھالتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ج

 اور ان لئے دردناک عذاب ہے۔( ۱)ہوجائیں 

ہللا تعاٰلی کی رحمت، دنیا میں عام ہے جس سے کافر اور مومن، منافق اور مخلص اور  ۱۔۴۲

ٰلی سب کو دنیا کے وسائل، آسائش نیک اور بد سب یکساں طور پر مستفید ہو رہے ہیں ہللا تعا

اور مال و دولت عطا کر رہا ہے یہ رحمت اٰلہی کی وہ وسعت ہے جسے ہللا تعاٰلی نے دوسرے 

لیکن آخر میں چونکہ دارالجزاء ہے، ' میری رحمت نے ہرچیز کو گھیر لیا ہے ' مقام پر فرمایا 

ے وہاں کاٹنی ہوگی، جیسے انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بویا ہوگا اسی کی فصل اس

عمل کئے ہونگے اس کی جزاء اسے وہاں ملے گی۔ ہللا کی بارگاہ میں بےالگ فیصلے ہوں گے۔ 

دنیا کی طرح اگر آخرت میں بھی نیک وبد کے ساتھ یکساں سلوک ہو اور مومن وکافر دونوں ہی 

پر حرف آتا  رحمت الہی کے مستحق قرار پائیں تو اس سے ایک تو ہللا تعاٰلی کی صفت عدل

ہے، دوسرے قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن تو ہللا نے رکھا ہی اس لیے ہے 

کہ وہاں نیکوں کو ان کی نیکیوں کے صلے میں جنت اور بدوں کو انکی بدیوں کی جزا میں 

جہنم دی جائے۔ اس لیے قیامت والے دن ہللا تعاٰلی کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص 

وگی۔ جسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت اور معاد کے ہی منکر ہوں گے وہ ہ

میری رحمت سے نا امید ہوں گے یعنی ان کے حصے میں رحمت الہی نہیں آئے گی۔ سورہ 

ٰكوةَ َوالَِّذْیَن ھُْم فََساَْكتُبُھَا لِلَِّذْیَن یَتَّقُْوَن َویُْؤتُْوَن الزَّ )اعراف میں اس کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ 

ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو ( آخرت میں)میں یہ رحمت ( 358:۔ االعراف7( بِٰاٰیتِنَا یُْؤِمنُْونَ 

 متقی، زکوة ادا کرنے والے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔

 
ُّْؤِمنُْوَن        فََما ََكَن َجَواَب قَْوِمٖهٓ ِاَلَّ َاْن قَالُوا اْقُتلُْوُه َاْو  ِِلَ ََلٰيهٍت ِلَٰقْوٍم ي ُ ِمَن النَّاِر ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ىُه اّلٰله  11َحٰرِقُْوُه فََاَْنه

دو ( ۱)ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اس مار ڈالو یا اسے جال 

 ئے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔اس میں ایماندار لوگوں کے ل( ۴)آخر ہللا نے انہیں آگ سے بچا لیا 

ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السالم کا قصہ بیان ہو رہا تھا، اب پھر اس کا بقیہ  ۱۔۴٤

بیان کیا جا رہا ہے، درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ہللا کی توحید اور اس کی قدرت و 

علیہ السالم کے وعظ کا  طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سب حضرت ابراہیم

حصہ ہے۔ جس میں انہوں نے توحید و معاد کے اثبات میں دالئل دیئے ہیں، جن کا کوئی جواب 

جب ان کی قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کاروائی سے دیا، 

آگ کا ایک بہت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اسے قتل کر دو یا جال ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے 

 بڑا االؤ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السالم کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا۔ 

یعنی ہللا تعاٰلی نے اس آگ کو گلزار کی صورت میں بدل کر اپنے بندے کو بچا لیا۔ جیسا  ۴۔۴٤

 کہ سورہ انبیاء میں گزرا۔

 
ْن ُدْوِن ا ْذُُتْ ِمٰ َ ََّما اَّتَّ َمِة يَْكُفُر بَْعُضُُكْ ِبَبْعٍض َوقَاَل ِان نَْيا  ۚ ُُثَّ يَْوَم الِْقيه وِة الُّ َة بَيِْنُُكْ ِِف الَْحيه َودَّ ِ َاْوََثًَن    مَّ ْن  ّلٰله ىُُكُ النَّاُر َوَما لَُُكْ ِمٰ َمْاوه يَلَْعُن بَْعُضُُكْ بَْعًضا  ۡ وَّ وَّ

ٰهِّصِْيَن        ڎ11ن

ہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش ہللا کے سوا کی ہے انہیں تم ک( حضرت ابراہیم علیہ السالم نے)

تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے ( ۱)نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا ٹھہرالی ہے 
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اور تمہارا سب کا ٹھکانا ( ۴)کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے 

 دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

یعنی یہ تمہارے قوی بت ہیں جو تمہاری اجتماعت اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہیں۔ اگر  ۱۔۴٢

 تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہاری قومیت اور دوستی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ 

یعنی قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور دوستی کی بجائے ایک دوسرے پر  ۴۔۴٢

 متبوع کو مالمت اور متبوع، تابع سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ لعنت کرو گے اور تابع،

 
َّٗه ُهَو الَْعزِيُْز الَْحِكْْيُ         ْ  ۭ ِان ْ ُمهَاِجٌر ِاٰله َرِٰبِ َمَن ََلٗ لُْوٌط  ۘ َوقَاَل ِاّٰنِ  11فَاه

ے اور کہنے لگ( ۱)علیہ السالم ایمان الئے )پر حضرت لوط( علیہ السالم)پس حضرت ابراہیم 

 وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔( ۴)کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے واال ہو 

حضرت لوط علیہ السالم، حضرت ابراہیم علیہ السالم کے برادر زاد تھے، یہ حضرت  ۱۔۴٦

کے عالقے میں نبی بنا کر بھیجا ' سدوم ' ابراہیم علیہ السالم پر ایمان الئے، بعد میں ان کو بھی 

 گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السالم نے کہا اور بعض کے نزدیک حضرت لوط علیہ السالم  یہ ۴۔۴٦

نے، اور بعض کہتے ہیں دونوں نے ہجرت کی۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السالم اور ان پر ایمان 

میں، جو حران کی طرف جاتے ' کوٹی ' النے والے لوط علیہ السالم کے لئے اپنے عالقے 

ی، ہللا کی عبادت کرنی مشکل ہوگئی تو وہاں سے ہجرت کر کے ہوئے کوفے کی ایک بستی تھ

شام کے عالقے میں چلے گئے، تیسری، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السالم کی اہلیہ سارہ 

 تھیں۔

 
تَيْنهُه َاجْ  َب َواه َة َواْلِكته َّتِِه النُُّبوَّ َق َويَْعُقْوَب َوَجَعلْنَا ِِفْ ُذٰرِي ٓ ِاْْسه ِلِحْْيَ       َوَوَهْبنَا ََلٗ ِخَرِة لَِمَن الٰصه َّٗه ِِف اَْله نَْيا  ۚ َوِان  11َرٗه ِِف الُّ

عطا کئے اور ہم نے نبوت اور ( علیہما السالم)اسحاق و یعقوب ( ابراہیم کو)اور ہم نے انہیں 

اور آخرت میں ( ۴)اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا ( ۱)کتاب ان کی اوالد میں ہی کر دی 

 ۔(۲)وہ صالح لوگوں میں سے ہے  تو

یعنی حضرت اسحاق علیہ السالم سے یعقوب علیہ السالم ہوئے، جن سے بنی اسرئیل کی  ۱۔۴۷

نسل چلی اور انہی میں سارے انبیاء ہوئے، اور کتابیں آئیں۔ آخر میں حضرت نبی کریم صلی ہللا 

یل علیہ السالم کی نسل علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السالم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماع

 سے ہوئے اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ 

اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی۔ یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ  ۴۔۴۷

حضرت ابراہیم علیہ السالم کی عزت و تکریم ( عیسائی، یہودی وغیرہ حتی کہ مشرکین بھی)

 تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے پیرو، ان کے ہاں وہ محترم کیوں نہ ہونگے؟ کرتے ہیں اور مسلمان

یعنی آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حامل اور زمرہ صالحین میں ہونگے۔ اس  ۲۔۴۷

 مضمون کو دوسرے مقام پر بھی بیان کیا گیا ہے

 
لَِمْْيَ       َولُْوًطا ِاْذ قَاَل ِلَقْوِمٖهٓ ِانَُُّكْ لََتْاتُْوَن الَْفاِحَشَة  ۡ  َن الْعه َبَقُُكْ ِّبَا ِمْن َاَحٍد ِمٰ  11َما س َ

کا بھی ذکر کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ( علیہ السالم)اور حضرت لوط

 جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا۔( ۱)بدکاری پر اتر آئے ہو 

کا ارتکاب قوم لوط علیہ السالم نے سب سے  اس بدکاری سے مراد وہی لواطت ہے جس ۱۔۴۲

 پہلے کیا جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔
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تُْوَن ِِفْ ََنِديُُْكُ الُْمْنَكَر  ۭ فََما ََكَن جَ  ِبْيَل  ڏَوًَتْ نَُُّكْ لََتْاتُْوَن الٰرَِجاَل َوتَْقَطُعْوَن السَّ
ِٕ
ٓ َاْن قَالُوا اـْتِنَا ِبَعذَ َاى ِدِقْْيَ        َواَب قَْوِمٖهٓ ِاَلَّ ِ ِاْن ُكْنَت ِمَن الٰصه اِب اّلٰله

11 

اور اپنی عام ( ۴)اور راستے بند کرتے ہو ( ۱)کیا تم مردوں کے پاس بد فعلی کے لئے آتے ہو 

اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے ( ۲)مجلسوں میں بےحیائیوں کا کام کرتے ہو 

 و ہمارے پاس ہللا تعاٰلی کا عذاب لے آ۔جا اگر سچا ہے ت( ٤)اور کچھ نہیں کہا بس 

یعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہاء تک پہنچ گئی ہے کہ اس کے لئے طبعی طریقے  ۱۔۴٢

تمہارے لئے ناکافی ہیں اور غیر طبعی طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ جنسی شہوت کی تسکین کے 

کھا ہے۔ اسے چھوڑ کر لئے طبعی طریقہ ہللا تعاٰلی نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں ر

 اس کام کے لئے مردوں کی دبر استعمال کرنا غیر طبعی طریقہ ہے۔ 

اس کے ایک معنی تو یہ کیے گے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں، نو واردوں اور  ۴۔۴٢

گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر تم ان سے بےحیائی کا کام کرتے ہو، جس سے لوگوں 

نا مشکل ہوگیا ہے، قطع طریق کے ایک معنی قطع نسل کے بھی کے لئے راستوں سے گزر

کئے گئے ہیں، یعنی عورتوں کی شرم گاہوں کو استعمال کرنے کی بجائے مردوں کی دبر 

 ( فتح القدیر)استعمال کر کے تم اپنی نسل بھی منقطع کرنے میں لگے ہوئے ہو 

ال لوگوں کو کنکریاں مارنا، اجنبی یہ بےحیائی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، مث ۴۔۴٢

مسافر کا استہزاء و استخفاف، مجلسوں میں پاد مارنا، ایک دوسرے کے سامنے اغالم بازی، 

شطرنج وغیرہ قسم کی قماربازی، رنگے ہوئے کپڑے پہننا، وغیرہ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں، 

 کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ تمام ہی منکرات کرتے رہے ہوں، 

 رت لوط علیہ السالم نے جب انہیں ان منکرات سے منع کیا تو اس کے جواب میں کہا۔حض۲۔۴٢

 
ِِنْ عََٰل الَْقْوِم الُْمْفِسِدْيَن          11قَاَل َرٰبِ انُّْصْ

 اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔! کہ پروردگار( ۱)نے دعا کی ( علیہ السالم)حضرت لوط

کی اصالح سے نا امید ہوگئے تو ہللا سے مدد کی دعا یعنی حضرت لوط علیہ السالم قوم  ۱۔۲۰

 فرمائی۔

 
ِذِه الَْقْريَِة  ۚ ِانَّ َاهْ  ى   قَالُْوٓا ِاَنَّ ُمهِْلُكْوٓا َاْهِل هه ِهْْيَ ِِبلْبُّْشه ا َجاَۗءْت ُرُسلُنَآ ِاْبره ِلِمْْيَ        َولَمَّ  ښ10لَهَا ََكنُْوا ظه

کے پاس بشارت لے کر ( علیہ السالم)ابراہیم اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت 

یقیناً یہاں کے رہنے ( ۱)پہنچے کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہالک کرنے والے ہیں 

 والے گنہگار ہیں۔

یعنی حضرت لوط علیہ السالم کی دعا قبول فرمائی گئی اور ہللا تعاٰلی نے فرشتوں کو  ۱۔۲۱

ے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السالم کے پاس گئے اور ہالک کرنے کے لئے بھیج دیا۔ وہ فرشت

انہیں اسحاق علیہ السالم و یعقوب علیہ السالم کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی بتالیا کہ ہم لوط 

 علیہ السالم کی بستی ہالک کرنے آئے ہیں۔

 
ُن َاعََْلُ ِبَمْن ِفْْيَا   ۅلَُننَجِٰ  َِبِْيَن       قَاَل ِانَّ ِفْْيَا لُْوًطا  ۭ قَالُْوا ََنْ ٓ ِاَلَّ اْمَرَاتَٗه  ڭ ََكنَْت ِمَن الْغه  11َينَّٗه َوَاْهَِلٗ

ہیں، فرشتوں نے کہا یہاں جو ( علیہ السالم)نے کہا اس میں تو لوط( حضرت ابراہیم علیہ السالم)

کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی ( علیہ السالم)لوط ( ۱)ہیں انہیں بخوبی جانتے ہیں 

 (۴)کے ہم بچالیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے بیوی 

 یعنی ہمیں علم ہے کہ ظالم اور مومن کون ہیں اور اشرار کون؟  ۱۔۲۴
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یعنی ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے، جن کو عذاب کے ذریعے سے ہالک کیا جانا  ۴۔۲۴

ر تھی۔ اس لئے اسے بھی ہالک کر دیا ہے وہ چونکہ مومنہ نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرف دا

 گیا۔

 
َزْن  ِۣاَنَّ  قَالُْوا ََل ََّتَْف َوََل ََتْ ْم َذْرعًا وَّ ْم َوَضاَق ِّبِ َء ِّبِ ۗ ْ ِٰ آ َاْن َجاَۗءْت ُرُسلُنَا لُْوًطا  َِبِيَْن      َولَمَّ ْوَك َوَاْهَِلَ ِاَلَّ اْمَرَاتََك ََكنَْت ِمَن الْغه  11 ُمنَجُّ

کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے ( علیہ السالم)ے قاصد لوطپھر جب ہمار

قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیے نہ آرزدہ ہوں، ہم ( ۱)اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے 

بیوی کہ وہ عذاب کے لئے باقی رہ ( ۴)آپ کو مع آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے مگر آپ کی 

 جانے والوں میں سے ہوگی۔

لوط علیہ السالم نے ان فرشتوں کو، جو انسانی شکل میں آئے تھے، انسان ہی سمجھا۔  ۱۔۲۲

ڈرے اپنی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کا علم 

اگر انہیں ہوگیا تو وہ زبردستی بےحیائی کا ارتکاب کریں گے جس سے میری رسوائی ہوگی، 

 غمگین اور دل ہی دل میں پریشان تھے۔ جس کی وجہ سے وہ 

فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السالم کی پریشانی اور غم ورنج کی کیفیت کو دیکھا تو  ۴۔۲۲

انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ کوئی خوف اور رنج نہ کریں، ہم ہللا کی طرف سے بھیجے ہوئے 

آپ کی بیوی کے نجات دالنا فرشتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے 

 ہے۔

 
َماِۗء ِبَما ََكنُْوا يَْفُسُقْوَن        َن السَّ ِذِه الَْقْريَِة ِرْجًزا ِمٰ  َاْهِل هه

ٓ  11ِاَنَّ ُمَْنِلُْوَن عَٰله

اس وجہ سے کہ یہ بےحکم ہو ( ۱)ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں 

 رہے ہیں۔

سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہالک کیا اس آسمانی عذاب  ۱۔۲٤

گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السالم ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا آسمان کی بلندیوں 

تک لے گئے پھر ان ہی پر الٹا دیا گیا، اس کے بعد کھنگر پتھروں کی بارش ان پر ہوئی اور اس 

 (ابن کثیر)میں تبدیل کر دیا گیا ( جھیل)جگہ کو سخت بدبو دار بیحرہ 

 
َّْعِقلُْوَن        نًَة ِلَٰقْوٍم ي ِٰ يَةًۢ بَي  11َولََقْد تََّرْكنَا ِمِْنَآ اه

ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ( ۱)البتہ ہم نے اس بستی کو بالکل عبرت کی نشانی بنا دیا 

 (۴)ہیں۔ 

پر ہوئی سیاہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی یعنی پتھروں کے وہ آثار، جن کی بارش ان  ۱۔۲٢

 بستیاں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں مگر کن کے لئے؟ دانش مندوں کے لئے۔ 

اس لیے کہ وہی معامالت پر غور کرتے، اسباب وعوامل کا تجزیہ کرتے اور نتائج و آثار  ۴۔۲۲

یں ان چیزوں سے کیا کو دیکھتے ہیں کہ لیکن جو لوگ عقل و شعور سے بےبہرہ ہوتے ہیں، انہ

تعلق؟ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں جنہیں ذبح کے لیے بوچڑ خانے لے جایا جاتا ہے لیکن انہیں 

اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی تعریض ہے کہ وہ بھی تکذیب 

 کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو عقل و دانش سے بےبہرہ لوگوں کا وطیرہ ہے۔

 
ِخَر َوََل تَْعثَْوا ِِف اَْلَْرِض  َوِاٰله  َ َواْرُجوا الَْيْوَم اَْله  11 ُمْفِسِدْيَن       َمْديََن َاَخاُِهْ ُشَعْيًبا    فََقاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّلٰله
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کو بھیجا انہوں نے کہا اے ( علیہ السالم)ہم نے ان کے بھائی شعیب ( ۱)اور مدین کی طرف 

اور زمین میں فساد نہ ( ۴)کی عبادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو ہللا ! میری قوم کے لوگو

 (۲)کرتے پھرو۔

مدین حضرت ابراہیم علیہ السالم کے بیٹے کا نام تھا، بعض کے نزدیک یہ ان کے پوتے  ۱۔۲٦

کا نام ہے، بیٹے کا نام مدیان تھا ان ہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پڑ گیا، جو ان ہی کی نسل پر 

تھا۔ اسی قبیلے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السالم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بعض  مشتمل

 کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام تھا، یہ قبیلہ یا شہر لوط علیہ السالم کی بستی کے قریب تھا۔ 

ہللا کی عبادت کے بعد، انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی یا تو اس لئے کہ وہ آخرت  ۴۔۲٦

کر تھے یا اس لئے کہ وہ اسے فراموش کئے ہوئے تھے اور مستیوں میں مبتال تھے اور کے من

جو قوم آخرت کو فرا موش کر دے، وہ گناہوں میں دلیر ہوتی ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کی 

 اکثریت کا حال ہے۔ 

صی ناپ تول میں کمی اور لوگوں کو کم دینا یہ بیماری ان میں عام تھی اور ارتکاب معا ۲۔ ٦ ۲

 میں انہیں باک نہیں تھا، جس سے زمین فساد سے بھر گئی تھی۔

 
ِثِمْْيَ        ْجَفُة فََاْصَبُحْوا ِِفْ َداِرِِهْ جه بُْوُه فََاَخَذَْتُُم الرَّ  11فََكذَّ

پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹالیا آخرکار انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں 

 (۱)کر رہ گئے  بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو

حضرت شعیب علیہ السالم کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا باآلخر بادلوں  ۱۔۲۷

کے سائے والے دن، جبرائیل علیہ السالم کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی، 

جس سے ان کے دل ان کی آنکھوں میں آگئے اور ان کی موت واقع ہوگئی اور وہ گھٹنوں کے 

 بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔

 
ِهُْ  الَهُْم فََصدَّ ُن َاُْعَ ْيطه ْم ۣ َوَزيََّن لَهُُم الش َّ ِكِِنِ سه ْن مَّ َ لَُُكْ ِمٰ ََّبْيَّ ثَُمــْوَد۟ا َوقَْد ت ِبْيِل َوََكنُْوا ُمْستَْبِّصِْيَن        َوعَاًدا وَّ    11 َعِن السَّ

جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر اور ہم نے عادیوں اور ثمودیوں کو بھی غارت کیا 

اور شیطان نے انہیں انکی بد اعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک ( ۱)ہیں 

 ۔(۴)دیا تھا باوجودیکہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے 

کے قریب اور ثمود کی بستی، حجر، جسے ( یمن)قوم عاد کی بستی احقاف، حضرموت  ۱۔۲۲

مدائن صالح کہتے ہیں، حجاز کے شمال میں ہے۔ ان عالقوں سے عربوں کے تجارتی آجکل 

 قافلے آتے جاتے تھے، اس لئے یہ بستیاں ان کے لئے انجان نہیں، بلکہ ظاہر تھیں۔ 

یعنی تھے وہ عقلمند اور ہوشیار۔ لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل و  ۴۔۲۲

 لئے یہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی۔بصیرت سے کچھ کام نہیں لیا، اس 

 
ْوا ِِف اَْلَْرِض َوَما ََكنُوْ  َتْكََبُ ٰه ِِبلَْبِيٰنهِت فَاس ْ ْو َن  ۣ َولََقْد َجاَۗءُِهْ مُّ ِبِقْْيَ        َوقَاُرْوَن َوِفْرَعْوَن َوَهامه  ښ11ا س ه

کھلے کھلے ( لسالمعلیہ ا)اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی، ان کے پاس حضرت موسٰی 

پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے ( ۱)معجزے لے کر آئے تھے 

 ۔(۴)والے نہ ہو سکے 

یعنی دالئل و معجزات کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا اور بدستور متکبر بنے رہے، یعنی  ۱۔۲٢

 ایمان و تقوٰی اختیار کرنے سے گریز کیا۔ 
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گرفت سے بچ کر نہیں جاسکے اور ہمارے عذاب کے شکنجے میں آکر یعنی ہماری  ۴۔۲٢

بلکہ ان سے پہلے ' یہ کفر میں سبقت کرنے والے نہیں تھے ' رہے۔ ایک دوسرا ترجمہ ہے کہ 

 بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اس طرح کفر و عناد کا راستہ اختیار کئے رکھا۔

 
ِْْۢبٖه ۚ   ْن َخَسْفنَا ِبِه اَْلَ فلَُُكًّ َاَخْذََن ِبَذن ْيَحُة ۚ َوِمِْنُْم مَّ ْن َاَخَذتُْه الصَّ ْن َاْرَسلْنَا عَلَْيِه َحاِصًبا َۚوِمِْنُْم مَّ ُ ِلَيْظِلَمهُْم فَِمِْنُْم مَّ ْن َاْغَرْقنَا ۚ َوَما ََكَن اّلٰله ْرَض ۚ َوِمِْنُْم مَّ

 11َولهِكْن ََكنُْوٓا َانُْفَسهُْم يَْظِلُمْوَن       

ان میں سے بعض پر ہم ( ۱)ھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا پ

( ۲)اور ان میں سے بعض کو زور دار سخت آواز نے دبوچ لیا ( ۴)نے پتھروں کا مینہ برسایا 

اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو ( ٤)اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا 

 تعاٰلی ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ہللا( ۲)دیا 

 ۔(٦)

 یعنی ان مذکورین میں سے ہر ایک کی ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے گرفت کی۔  ۱۔٤۰

یہ قوم عاد تھی، جس پر نہایت تتند و تیز ہوا کا عذاب آیا۔ یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا اڑا  ۴۔٤۰

ر ان پر برساتی، باآلخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور ک

انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی، جس سے ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا گویا کہ وہ 

بعض مفسرین نے حصبا کا مصداق قوم لوط علیہ ( ابن کثیر)کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ 

یا ہے۔ لیکن امام ابن کثیر نے اسے غیر صحیح اور حضرت ابن عباس رضی ہللا السالم کو ٹھہرا

 عنہ کی طرف منسوب قول کو منقطع قرار دیا ہے۔ 

حضرت صالح علیہ السالم کی قوم ثمود ہے۔ جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے اونٹنی ۲۔٤۰

ونٹنی کو ہی مار ڈاال۔ نکال کر دکھائی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے ایمان النے کے بجائے اس ا

جس کے تین دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کا عذاب آیا، جس نے انکی آوازوں اور حرکتوں کو 

 خاموش کر دیا۔

یہ قارون ہے، جسے مال و دولت کے خزانے عطا کئے گئے، لیکن یہ اس گھمنڈ میں  ٤۔٤۰

معزز و محترم ہوں۔  مبتال ہوگیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہللا کے ہاں

مجھے موسٰی علیہ السالم کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، چنانچہ اسے اس کے خزانوں 

 اور محالت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ 

یہ فرعون ہے، جو ملک مصر کا حکمران تھا، لیکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے  ۲۔٤۰

وسٰی علیہ السالم پر ایمان النے سے اور انکی بارے میں الوہیت کا دعوی بھی کر دیا۔ حضرت م

قوم بنی اسرائیل کو، جس کو اس نے غالم بنا رکھا تھا، آزاد کرنے سے انکار کر دیا، باآلخر 

 ایک صبح اس کو اس کے پورے لشکر سمیت دریائے قلزم میں غرق کر دیا گیا۔

ں، جن پر عذاب آیا، محض یعنی ہللا کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے۔ اس لئے پچھلی قومی  ٦۔ ٤۰

اس لئے ہالک ہوئیں کہ کفر و شرک اور تکذیب و معاصی کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود ہی 

 اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

 
ََذْت بَيْتًا  ۭ َوِانَّ َاوْ  ِ َاْوِلَياَۗء ََكَثَِل الَْعْنَكُبْوِت ښ ِاَّتَّ َُذْوا ِمْن ُدْوِن اّلٰله ْيَن اَّتَّ ِ  10َهَن الُْبُيْوِت لََبيُْت الَْعْنَكُبْوِت  ۘ لَْو ََكنُْوا يَْعلَُمْوَن       َمثَُل اَّلَّ

جن لوگوں نے ہللا کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ 

وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حاالنکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہے 

 وہ جان لیتے۔! کاش( ۱)

نہایت، کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ( گھر)یعنی جس طرح مکڑی کا جاال  ۱۔٤۱

معمولی اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ ہللا کے سوا دوسروں کو معبود، حاجت روا اور مشکل 
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آسکتے۔ کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی بےفائدہ ہے کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں 

اس لئے غیر ہللا کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکسر ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار 

یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ 

 انہیں نہیں بچا سکے۔

 
َ يَْعََلُ َما يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه مِ  ٍء ۭ َوُهَو الَْعزِيُْز الَْحِكْْيُ      ِانَّ اّلٰله  11ْن ََشْ

ہللا تعاٰلی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی 

 حکمت ہے۔

 
ِلُمْوَن      11َوِتِْلَ اَْلَْمثَاُل نَْْضُِّبَا ِللنَّاِس  ۚ َوَما يَْعِقلُهَآ ِاَلَّ الْعه

انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ( ۱)لوں کو لوگوں کے لئے بیان فرما رہے ہیں ہم نے ان مثا

 (۴)ہیں 

یعنی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے، شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا  ۱۔٤۲

 راستہ سجھانے کے لئے۔ 

ن پر غور و اس علم سے مراد ہللا کا، اس کی شریعت کا اور ان آیات و دالئل کا علم ہے ج ۴۔٤۲

 فکر کرنے سے انسان کو ہللا کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔

 
ِِلَ ََلٰيًَة ِلـٰـلُْمْؤِمِنْْيَ       ِت َواَْلَْرَض ِِبلَْحـٰقِ ۭ  ِانَّ ِِفْ ذه وه مه ُ السَّ    11َخلََق اّلٰله

ایمان والوں کے ( ۱)کیا ہے  ہللا تعاٰلی نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا

 ۔(۴)لئے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے 

 یعنی بےفائدہ اور بےمقصد نہیں۔  ۱۔٤٤

یعنی ہللا کے وجود کی، اس کی قدرت اور علم و حکمت کی۔ اور پھر اسی دلیل سے وہ  ۴۔٤٤

ا اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت رو

 مشکل کشا نہیں۔

 

  21پارہ  
 

لهوَة تَِْنهىى َعِن الَْفْحَشاِۗء َوالُْمْنَكِر ۭ  لهوَة ِۭانَّ الصَّ ِب َوَاِقـِم الصَّ ُ يَْعََلُ َما تَْصنَُعْوَن   ُاتُْل َمآ ُاْوِ َ ِالَْيَك ِمَن اْلِكته ِ اَْكََبُ ۭ َواّلٰله ْكُر اّلٰله  11 َوََّلِ

یقیناً نماز ( ۴)اور نماز قائم کریں ( ۱)گئی ہے اسے پڑھئے  جو کتاب آپ کی طرف وحی کی

بیشک ہللا کا ذکر بڑی چیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو ( ۲)بےحیائی اور برائی سے روکتی ہے 

 (٤)اس سے ہللا خبردار ہے 

قرآن کریم کی تالوت متعدد مقاصد کے لئے مطلوب ہے۔ محض اجر و ثواب کے لئے،  ۱۔٤٢

ب پر تدبر و تفکر کے لئے، تعلیم و تدریس کے لئے، اور وعظ و نصیحت اس کے معنی و مطل

 کے لئے، اس حکم تالوت میں ساری صورتیں شامل ہیں۔ 

انسان کا تعلق ہللا تعاٰلی کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، ( بشرطیکہ نماز ہو)کیونکہ نماز سے  ۴۔٤٢

کے ہر موڑ پر اس کے عزم و جس سے انسان کو ہللا تعاٰلی کی مدد حاصل ہوتی ہے جو زندگی 

ثبات کا باعث، اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اے 

ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر کوئی مرئی چیز نہیں ہے نہیں کہ 
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ہے مطلب یہ ہے کہ  انسان انکا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کرلے۔ یہ تو غیر مرئی چیز

ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے وہ قدم 

قدم پر اس کی دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے اسی لیے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو رات کی 

لم کے ذمے تنہائی میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی کیونکہ آپ صلی ہللا علیہ وس

جو عظیم کام سونپا گیا تھا، اس میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو ہللا کی مدد کی بہت زیادہ 

ضرورت تھی اور یہی وجہ ہے کہ خود آنحضرت صلی ہللا علیہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم 

 مرحلہ درپیش ہوتا تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے۔ 

ور برائی سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی یعنی بےحیائی ا ۲۔٤٢

مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فالں دوا فالں بیماری کو روکتی ہے اور واقعتا ایسا ہوتا 

ہے لیکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کیا جائے ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور 

کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتالئے۔ دوسرا پرہیز یعنی ایسی چیزوں شرائط کے ساتھ استعمال 

سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے 

اندر بھی یقینا ہللا نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بےحیائی اور برائی سے 

کو سنت نبوی صلی ہللا علیہ وسلم کے مطابق ان آداب  روکتی ہے لیکن اسی وقت جب نماز

وشرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے ضروری ہیں۔ مثال اس کے لیے 

پہلی چیز اخالص ہے، ثانیا طہارت قلب یعنی نماز میں ہللا کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ 

۔ رابعا ارکان صالة قرأت رکوع قومہ سجدہ وغیرہ ہو۔ ثالثا باجماعت اوقات مقررہ پر اس کا اہتمام

میں اعتدال و اطمینان خامسا خشوع وخضوع اور رقت کی کیفیت۔ سادسا مواظبت یعنی پابندی 

کے ساتھ اس کا التزام سابعا رزق حالل کا اہتمام۔ ہماری نمازیں ان آداب وشرائط سے عاری ہیں۔ 

ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں اس لیے ان کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں 

بتالئے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے 

 کہ بےحیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے۔

یعنی بےحیائی اور برائی سے روکنے میں ہللا کا ذکر، اقامت صٰلوة سے زیادہ مؤثر۔ اس  ٤۔٤٢

می جب تک نماز میں ہوتا ہے، برائی سے رکا رہتا ہے۔ لیکن بعد میں اس کی تاثیر لئے کہ آد

کمزور ہو جاتی ہے، اس کے برعکس ہر وقت ہللا کا ذکر اس کے لئے ہر وقت برائی میں مانع 

 رہتا ہے۔

 
ْيَن ظَ  ِ َِّّتْ ِھَى َاْحَسُن ڰ ِاَلَّ اَّلَّ ِب ِاَلَّ ِِبل ْيٓ ُاْنزَِل ِالَْينَا َوُاْنزَِل ِالَْيُُكْ َوِالهـهُنَا َوِالهــهُُُكْ َواحِ َوََل ُّتَاِدلُْوٓا َاْهَل اْلِكته ِ َمنَّا ِِبَّلَّ ُن ََلٗ ُمْسِلُمْوَن   لَُمْوا ِمِْنُْم َوقُْولُْوٓا اه ََنْ ٌد وَّ

11 

مگر ان کے ( ۱)اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقہ پر جو عمدہ ہو 

اور صاف اعالن کردو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ( ۴)یں ظالم ہیں ساتھ جو ان م

ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ ہم سب ( ۲)ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی 

 اسی کے حکم برادر ہیں۔

رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ اہل علم و فہم ہیں، بات کو سمجھنے کی صالحیت و استعداد  ۱۔٤٦

 بنابریں ان سے بحث و گفتگو میں تلخی اور تندی مناسب نہیں۔ 

یعنی جو بحث و مجادلہ میں افراط سے کام لیں تو تمہیں بھی سخت لب و لہجہ اختیار ۴۔٤٦

کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مراد وہ اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان ہوگئے 

ص جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت و نصرانیت پر قائم تھے اور دوسرے گروہ سے وہ اشخا

رہے اور بعض نے ظلموا منھم کا مصداق ان اہل کتاب کو لیا ہے جو مسلمانوں کے خالف 
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جارحانہ عزائم رکھتے تھے اور جدال قتال کے بھی مرتکب ہوتے تھے ان سے تم بھی قتال کرو 

 تاآنکہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دیں۔

ت و انجیل پر۔ یعنی یہ بھی ہللا کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور یہ شریعت اسالمیہ تورا ۲۔٤٦

 کے قیام اور بعثت محمدیہ تک شریعت اٰلہی ہیں۔

 
ُٓؤََلِۗء َمْن  َب يُْؤِمنُْوَن ِبٖه ۚ َوِمْن هه ُُم اْلِكته تَيِْنه ْيَن اه ِ َب ۭ فَاَّلَّ ِِلَ َانَْزلْنَآ ِالَْيَك اْلِكته ُّْؤِمُن َوَكذه ِفُرْوَن   ي يهِتنَآ ِاَلَّ اْلكه َحُد ِِبه  11ِبٖه ۭ َوَما ََيْ

اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے 

( ۴)میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں ( مشرکین)اور ان ( ۱)وہ اس پر ایمان التے ہیں 

 ہی کرتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر

اس سے مراد عبد ہللا بن سالم وغیرہ ہیں۔ ایتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے، گویا  ۱۔٤۷

 اس پر جو عمل نہیں کرتے، انہیں یہ کتاب دی ہی نہیں گئی۔ 

 ان سے مراد اہل مکہ ہیں۔ جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ ۴۔٤۷

 
ْرًَتَب الُْمْبِطلُْوَن   َوَما ُكْنَت تَْتلُْوا ِمْن قَْبِِلٖ مِ  ٗه ِبَيِمْيِنَك ِاًذا َلَّ ــطُّ ََل ََّتُ ٍب وَّ  11ْن ِكته

نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ( ۱)اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے 

 (۲)کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑتے ( ۴)تھے 

 اس لیے کہ ان پڑھ تھے ۱۔٤۲

کے لئے بھی علم ضروری ہے، جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں  اس لئے کہ لکھنے۴۔٤۲

 کیا تھا۔ 

یعنی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد سے کچھ سیکھا ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ  ۲۔٤۲

 قرآن مجید فالں کی مدد سے یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔

 
 ِ نهٌت ِِفْ ُصُدْوِر اَّلَّ يهتٌۢ بَيِٰ ِلُمْوَن    بَْل ُهَو اه يهِتنَآ ِاَلَّ الٰظه ـَحُد ِِبه  11ْيَن ُاْوتُوا الِْعَْلَ ۭ َوَما ََيْ

ہماری آیتوں کا منکر ( ۱)بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں 

 سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں۔

مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن  یعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں ہے۔ یہ قرآن ۱۔٤٢

 مجید لفظ بہ لفظ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔

 
ََّمآ َاََن نَذِ  ِ ۭ َوِان يهُت ِعْنَد اّلٰله ََّما اَْله ِٰٖه ۭ قُْل ِان ب ْن رَّ يهٌت ِمٰ ِبْْيٌ   َوقَالُْوا لَْوََلٓ ُاْنزَِل عَلَْيِه اه  11يٌْر مُّ

اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے ( تمعجزا)انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں 

میں تو صرف کھلم کھال آگاہ ( ۱)گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب ہللا تعاٰلی کے پاس ہیں 

 کر دینے واال ہوں۔

یعنی یہ نشانیاں اس کی حکمت و مشیت، جن بندوں پر اتارنے کی ہوتی ہے، وہاں وہ  ۱۔٢۰

 کا اختیار نہیں ہے۔ اتارتا ہے، اس میں ہللا کے سوا کسی

 
ي ِلَقوْ  ِذْكره ًة وَّ ِِلَ لََرْْحَ ْم ۭ ِانَّ ِِفْ ذه َب يُْتٰله عَلَْْيِ ٓ َاْنَزلْنَا عَلَْيَك اْلِكته ُّْؤِمنُْوَن    َاَولَْم يَْكِفهِْم َاَنَّ    10ٍم ي

میں کیا انہیں یہ کافی نہیں؟ کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس 

 ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان التے ہیں۔( بھی)ہے اور نصیحت ( بھی)رحمت 

یعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بطور نشانی قرآن کافی نہیں ہے جو ہم  ۱۔٢۱

نے آپ پر نازل کیا ہے اور جس کی بابت انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن ال کر 
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سورت ہی بنا کر پیش کر دیں۔ جب قرآن کی اس معجزہ نمائی کے باوجود  دکھائیں یا کوئی ایک

یہ قرآن پر ایمان نہیں ال رہے ہیں تو حضرت موسٰی و عیسٰی علیہمالسالم کی طرح انہیں 

 معجزے دکھا بھی دیے جائیں تو اس پر یہ کون سا ایمان لے آئیں گے۔

یں کہ یہ قرآن ہللا کی طرف سے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہ۴۔٢۱

 آیا ہے، کیونکہ وہی اس سے متمتع اور فیض یاب ہوتے ہیں۔

 
َمنُْوا ِِبلْ  يَْن اه ِ ِت َواَْلَْرِض ۭ َواَّلَّ وه مه ِ بَيِْنْ َوبَيْنَُُكْ َشهِْيًدا ۚ يَْعََلُ َما ِِف السَّ ي ِِبّلٰله َك ُِهُ قُْل َكفه

ِٕ
ى
ۗ ِ   ُاوله ْوَن    َباِطِل َوَكَفُرْوا ِِبّلٰله ُ ِِ ٰه  11الْ

وہ آسمان و زمین کی ( ۱)کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں ہللا تعاٰلی کا گواہ ہونا کافی ہے 

ہیں ( ۴)ہرچیز کا عالم ہے، جو لوگ باطل کے ماننے والے اور ہللا تعاٰلی سے کفر کرنے والے 

 ۔(۲)وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں 

ہللا کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے یقینا منجانب ہللا اس بات پر کہ میں  ۱۔٢۴

 ہے۔

یعنی غیر ہللا کی عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہیں اور جو فی الواقع مستحق عبادت ہے، ۴۔٢۴

 یعنی ہللا تعالٰی، اس کا انکار کرتے ہیں۔ 

انہوں نے سودا کیا ہے  کیونکہ یہی لوگ فساد عقلی اور سوء فہم میں مبتال ہیں، اسی لئے ۲۔٢۴

کہ ایمان والوں کے بدل کفر اور ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، اس میں یہ نقصان اٹھانے 

 والے ہیں۔

 
ُِهْ  ُْم بَْغَتًة وَّ ََّجاَۗءُِهُ الَْعَذاُب ۭ َولََيْاِتيَِنَّ ى ل َسمًّ َتْعِجلُْونََك ِِبلَْعَذاِب ۭ َولَْوََلٓ َاَجٌل مُّ  11ْوَن   ََل يَْشُعرُ َويَس ْ

اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ( ۱)یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں 

یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بےخبری ( ۴)ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آچکا ہوتا 

 (۲)میں ان کے پاس عذاب آپہنچے 

تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل  یعنی پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے، کہتے ہیں کہ اگر ۱۔٢۲

 کروا دے۔ 

یعنی ان کے اعمال و اقوال تو یقینا اس الئق ہیں کہ انہیں فوراً صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا  ۴۔٢۲

جائے لیکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک وقت خاص تک مہلت دیتے ہیں جب وہ مہلت 

 عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا عذاب آجاتا ہے۔ 

نی جب عذاب کا وقت مقرر آجائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں یع۲۔٢۲

چلے گا۔ یہ وقت مقرر وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا یعنی جنگ بدر میں 

 اسارت و قتل یا پھر قیامت کا وقوع ہے جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔

 
َتْعِجلُْونََك ِِب  ِفرِْيَن   يَس ْ َ لَُمِحْيَطةٌۢ ِِبْلكه َّنَّ    11لَْعَذاِب ۭ َوِانَّ ََجَ

 (۱)جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ ( تسلی رکھیں)یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور 

پہال یستعجلونک بطور خبر کے تھا اور یہ دوسرا بطور تعجب کے ہے یعنی یہ امر تعجب ۱۔٢٤

ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ پھر بھی یہ عذاب کے لیے انگیز ہے کہ عذاب کی جگہ 

جلدی مچا رہے ہیں؟ حاالں کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے اسے دور کیوں سمجھتے 

 ہیں؟ یا پھر یہ تکرار بطور تاکید کے ہے۔

 
ـهىُُم الَْعَذاُب ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن ََتِْت َاْرُجِلهِْم َويَقُ   11ْوُل ُذْوقُْوا َما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن   يَْوَم يَْغشه
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فرمائے گا کہ اب ( ۱)اس دن انکے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا اور ہللا تعاٰلی 

 اعمال کا مزہ چھکو۔( بد)اپنے 

یقول کا فاعل ہللا ہے یا فرشتے یعنی جب چاروں طرف سے ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو  ۱۔٢٢

 کہا جائے گا۔
َي فَاْعُبُدْوِن    َمنُْوٓا ِانَّ َاْرِِضْ َواِسَعٌة فَِاَّيَّ ْيَن اه ِ  11يهِعَباِدَي اَّلَّ

 (۱)میری زمین بہت کشادہ ہے سو تم میری ہی عبادت کرو ! اے میرے ایماندار بندو

اس میں ایسی جگہ سے، جہاں ہللا کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دوبھر  ۱۔٢٦

و ہجرت کرنے کا حکم ہے، جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف ہو رہا ہ

 اور بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

 
َقُة الَْمْوِت ُُۣثَّ ِالَْينَا تُْرَجُعْوَن   

ِٕ
 11ُكُّ نَْفٍس َذاۗى

 (۱)ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے واال ہے اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ 

وت کا جرعہ تلخ تو المحالہ ہر ایک کو پینا ہے ہجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو یعنی م۱۔٢۷

گے تب بھی اس لیے تمہارے لیے وطن کا رشتے داروں کا اور دوست احباب کا چھوڑنا مشکل 

نہیں ہونا چاہیے موت تو تم جہاں بھی ہو گے آجائے گی۔ البتہ ہللا کی عبادت کرتے ہوئے 

وں سے شاد کام ہوگے۔ اس لیے کہ مر کر تو ہللا ہی کے پاس جانا مروگے تو تم اخروی نعمت

 ہے۔

 
َِتَا اَْلَِْنهرُ  رِْي ِمْن ََتْ َن الَْجنَِّة غَُرفًا َّتْ ُْم ِمٰ ئَِنَّ ِت لَُنَبٰوِ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ِمِلْْيَ    َواَّلَّ ْيَن ِفْْيَا   ۭ ِنْعَم َاْجُر الْعه ِِلِ  ڰ11خه

وگ ایمان الئے اور نیک کام کئے انہیں یقیناً جنت کے ان باال خانوں میں جگہ دیں گے اور جو ل

نیک کام کرنے والوں کا ( ۴)جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ( ۱)جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں 

 کیا ہی اچھا اجر ہے۔

ریں یعنی اہل جنت کے مکانات بلند ہونگے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہونگی۔ یہ نہ ۱۔٢۲

پانی، شراب، شہد اور دودھ کی ہونگی، عالوہ ازیں انہیں جس طرف پھیرنا چاہیں گے، ان کا 

 رخ اسی طرف ہو جائے گا۔ 

 ان کے زوال کا خطرہ ہوگا نہ انہیں موت کا اندیشہ نہ کسی اور جگہ پھر جانے کا خوف۔ ۴۔٢۲

 
ُْوَن     ْم يََتَوُكَّ ِ ْوا َوعَٰله َرّٰبِ ْيَن َصََبُ ِ  11اَّلَّ

 ۔(۴)اور اپنے رب تعاٰلی پر بھروسہ رکھتے ہیں ( ۱)وہ جنہوں نے صبر کیا 

یعنی دین پر مضبوطی سے قائم رہے، ہجرت کی تکلیفیں برداشت کیں، اہل و عیال اور  ۱۔٢٢

 عزیز و اقربا سے دوری کو محض ہللا کی رضا کے لئے گوارا کیا۔ 

 دین اور دنیا کے ہر معاملے اور حاالت میں۔ ۴۔٢٢

 
ِمُل ِرْزقَهَا      وَ  ٍَّة َلَّ ََتْ ْن َداۗب ِْٰن ِمٰ ِمْيُع الَْعِلْْيُ   ١ََكَي ُُكْ ڮ َوُهَو السَّ ُ يَْرُزقُهَا َوِاَّيَّ  11َاّلٰله

ان سب کو اور تمہیں بھی ( ۴)ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے ( ۱)اور بہت سے جانور 

 ۔(٤)ننے واال ہے وہ بڑا ہی س( ۲)ہللا تعاٰلی ہی روزی دیتا ہے 

 َکاَیِّْن میں کاف تشبیہ کا ہے اور معنی ہیں کتنے ہی یا بہت سے۔  ۱۔٦۰

کیونکہ اٹھا کر لے جانے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی، اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر  ۴۔٦۰

سکتے، مطلب یہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ ہللا کا رزق اپنی 

ئے عام ہے وہ جو بھی ہو جہاں بھی ہو بلکہ ہللا تعاٰلی نے ہجرت کو جانے والے مخلوق کے ل
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صحابہ کرام کو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، نیز تھوڑے ہی 

 عرصے بعد انہیں عرب کے متعدد عالقوں کا حکمران بنا دیا۔ 

ہرہ ور ہے یا بےبہرہ اپنے وطن میں یعنی کوئی کمزور ہے یا طاقتور، اسباب وسائل سے ب۲۔٦۰

ہے یا مہاجر اور بےوطن، سب کا روزی رساں وہی ہللا ہے جو چیونٹی کو زمین کے کونوں 

کھدروں میں پرندوں کو ہواؤں میں اور مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں 

ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے میں روزی پہنچاتا ہے اس موقع پر مطلب یہ ہے کہ فقر فاقہ کا ڈر 

 اس لیے کہ ہللا تعاٰلی تمہاری اور تمام مخلوقات کی روزی کا ذمے دار ہے۔

وہ جاننے واال ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو، اس لئے  ٤۔٦۰

اسی کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے ! صرف اسی سے ڈرو، اس کے سوا کسی سے مت ڈرو

 معصیت میں بد بختی و نقصان۔اور اسی کی 

 
ُ  فََاّٰنه  ْمَس َوالَْقَمَر لََيُقْولُنَّ اّلٰله ِت َواَْلَْرَض َوَِسَّــَر الشَّ وه مه ْن َخلََق السَّ ْن َسَالََْتُْم مَّ

ِٕ
 10يُْؤفَُكْوَن       َولَى

ں اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام می

 (۴)پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں ( ۱)لگانے واال کون ہے؟ تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہللا تعالیٰ 

یعنی یہ مشرکین، جو مسلمان کو محض توحید کی وجہ سے ایذائیں پہنچا رہے ہیں، ان  ۱۔٦۱

سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو عدم وجود میں النے واال اور سورج اور چاند کو 

اپنے مدار پر چالنے واال کون ہے؟ تو وہاں یہ اعتراف کئے بغیر انہیں چارہ نہیں ہوتا کہ  اپنے

 یہ سب کچھ کرنے واال ہللا ہے

 ۔ یعنی دالئل اور و اعتراف کے باوجود حق سے انکار اور گریز باعث تعجب ہے۔۴۔٦۱

 
ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖه َويَْقدِ  ْزَق ِلَمْن ي ُ يَبُْسطُ الٰرِ ٍء عَِلْْيٌ     َاّلٰله ِٰ ََشْ ُُ َ ِب  11ُر ََلٗ ۭ ِانَّ اّلٰله

یقیناً ( ۱)ہللا تعاٰلی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ 

 ۔(۴)ہللا تعاٰلی ہرچیز کا جاننے واال ہے 

پر  یہ مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق ۱۔٦۴

ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو؟ ہللا نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی ہللا کے 

اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جس کو چاہتا کم یا زیادہ دیتا ہے، اس کا تعلق 

 اس کی رضامندی یا غضب سے نہیں ہے۔ 

 ئے بہتر ہے اور کس کے لئے نہیں؟اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے ل ۴۔٦۴ 

 
َماِۗء َماًۗء فََاْحيَا ِبِه اَْلَْرَض ِمْنْۢ بَْعِد َمْوَِتَا لََيُقْولُنَّ ا َل ِمَن السَّ َّزَّ ْن ن ْن َسَالََْتُْم مَّ

ِٕ
ُِهْ ََل يَْعِقلُْوَن   َولَى ِ ۭ بَْل اَْكََثُ ُ   ۭ قُِل الَْحْمُد ّلِلٰه   11ّلٰله

کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ  اور اگر آپ ان سے سوال

کس نے کیا؟ تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا ہللا تعاٰلی نے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر تعریف ہللا ہی کے 

 ۔(۱)لئے سزاوار ہے، بلکہ ان میں اکثر بےعقل ہیں 

ردوں کو رب نہ بناتے۔ نہ ان کیونکہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پتھروں کو اور م ۱۔٦۲

کے اندریہ تمیز ہوتی کہ ہللا تعاٰلی کی خالقیت و ربوبیت کے اعتراف کے باوجود، بتوں کو 

 حاجت روا اور الئق عبادت سمجھ رہے ہیں۔

 
ِخَرَة لَھِىَى الَْحـَيوَ  اَر اَْله لَِعٌب ۭ َوِانَّ الَّ نَْيآ ِاَلَّ لَهٌْو وَّ وُة الُّ ِذِه الَْحيه  11اُن ۘ لَْو ََكنُْوا يَْعلَُمْوَن   َوَما هه

البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقیقی ( ۱)اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے 

 (۲)یہ جانتے ہوتے ! کاش( ۴)زندگی ہے 
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یعنی جس دنیا نے انہیں آخرت سے اندھا اور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل  ۱۔٦٤

زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا  رکھا ہے وہ ایک کھیل سے

ہے، اس کے لیے شب وروز محنت کرتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس 

طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے 

 ہوتاہیں۔ سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ حاصل نہیں 

 اس لئے ایسے عمل صالح کرنے چاہئیں جن سے آخرت کا یہ گھر سنور جائے۔ ۴۔٦٤۔

کیونکہ اگر وہ یہ بات جان لیتے تو آخرت سے بےپرواہ ہو کر دنیا میں مگن نہ ہوتے۔ اس  ۲۔٦٤

 لئے ان کا عالج علم ہے، علم شریعت۔

 
َ ُمْخِلِصْْيَ  هىُْم ِاَٰل الََْبِٰ ِاَذا ُِهْ يُّْشُِكْوَن    فَِاَذا َرِكُبْوا ِِف الُْفِْلِ َدَعُوا اّلٰله ا ََنٰه ْيَن   فَلَمَّ    11ََلُ اٰلِ

پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو ہللا تعاٰلی ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے 

عبادت کو خالص کرکے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا التا ہے تو اسی وقت شرک 

 ۔(۱)کرنے لگتے ہیں 

مشرکین کے اس تناقض کو بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس منافقت  ۱۔٦٢

کو حضرت عکرمہ سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں قبول اسالم کی توفیق حاصل 

ہوگئی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہوگئے تاکہ نبی کی گرفت 

بشہ جانے کے لئے ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی گرداب میں پھنس گئی، تو سے بچ جائیں۔ یہ ح

کشتی میں سوار لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پورے خلوص کے ساتھ رب سے دعائیں 

کرو، اس لئے کہ یہاں اس کے عالوہ کوئی نجات دینے واال نہیں۔ حضرت عکرمہ نے یہ سن کر 

جات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کہا کہ اگر سمندر میں اس کے سوا کوئی ن

کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اسی وقت ہللا سے عہد کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بخیریت ساحل پر 

پہنچ گیا تو میں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر لونگا۔ یعنی مسلمان ہو جاؤ گا چنانچہ یہاں سے نجات 

 پا کر انہوں نے اسالم قبول کر لیا۔

 
ُْم ڌ َوِلَيَتَمتَُّعْوا        ۪ فََسْوَف يَْعلَُمْوَن    ِليَ  تَيِْنه  11ْكُفُرْوا ِبَمآ اه

 ابھی ابھی پتہ چل جائے گا۔( ۱)تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں 

یہ الم کئی ہے جو علت کے لیے ہے۔ یعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا اس لئے ہے  ۱۔٦٦

وہ کفران نعمت کریں اور دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ کیونکہ اگر وہ ناشکری کہ 

نہ کرتے تو اخالص پر قائم رہتے اور صرف ہللا واحد کو ہی ہمیشہ پکارتے۔ گو ان کا مقصد 

 کفر کرنا نہیں ہے لیکن دوبارہ شرک کے ارتکاب کا نتیجہ بہرحال کفر ہی ہے۔

 
ِ يَكْ َاَولَْم يََرْوا َاَنَّ  ُف النَّاُس ِمْن َحْوِلهِْم ۭ َافَِبالَْباِطِل يُْؤِمنُْوَن َوِبِنْعَمِة اّلٰله طَّ َٰ يَُت ِمنًا وَّ  11ُفُرْوَن     َجَعلْنَا َحَرًما اه

کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا دیا ہے حاالنکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک 

پر تو یقین رکھتے ہیں اور ہللا تعاٰلی کی نعمتوں پر ناشکری  کیا یہ باطل( ۱)لئے جاتے ہیں 

 (۱)کرتے ہیں 

ہللا تعاٰلی اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے جو اہل مکہ پر اس نے کیا کہ ہم نے ان کے  ۱۔٦۷

حرم کو امن واال بنایا جس میں اس کے باشندے قتل وغارت اسیری لوٹ مار وغیرہ سے 

دوسرے عالقے اس امن و سکون سے محروم ہیں قتل وغارت محفوظ ہیں۔ جب کہ عرب کے 

 گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے۔
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یعنی کیا اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ وہ ہللا کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور جھوٹے ۴۔٦۷

معبودوں اور بتوں کی پرستش کرتے رہیں۔ اس احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ صرف ایک 

 کی عبادت کرتے اور اس کے پیغمبر کی تصدیق کرتے۔ہللا 
 

َ مَ  ا َجاَۗءٗه    ۭ َالَيَْس ِِفْ ََجََّنَّ َب ِِبلَْحٰقِ لَمَّ ِ َكِذًِب َاْو َكذَّ ي عََٰل اّلٰله ِن افََْته ِفرِْيَن   َوَمْن َاْظََلُ ِممَّ  11ثًْوى ِلْٰلكه

یا جب حق اس کے پاس ( ۱)دھے اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو ہللا تعاٰلی پر جھوٹ بان

 جھٹالئے، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانا جہنم نہ ہوگا؟( ۴)آجائے وہ اسے 

یعنی دعوٰی کرے کہ مجھ پر ہللا کی طرف سے وحی آتی ہے درآں حالیکہ ایسا نہ ہو یا  ۱۔٦۲

 ۔ کوئی یہ کہے میں بھی وہ چیز اتار سکتا ہوں جو ہللا نے اتاری ہے۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے

 یہ تکذیب ہے اور اس کا مرتکب مکذب ہے یہ دونوں کفر ہیں جس کی سزا جہنم ہے۔ ۴۔٦۲
 

ِنْْيَ     َ لََمَع الُْمْحس ِ ُْم ُسـُبلَنَا    ۭ َوِانَّ اّلٰله ْيَن َجاَهُدْوا ِفْينَا لَـَِنِْديَِنَّ ِ    11َواَّلَّ

اپنی راہیں ضرور دکھا دیں ہم انہیں ( ۱)اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں 

 (۲)یقیناً ہللا نیکوکاروں کا ساتھی ہے ( ۴)گے 

اس سے مراد ۴۔ ٦٢یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں، آزمائشیں پیش آتی ہیں  ۱۔ ٦٢

 دنیا اور آخرت کے وہ راستے ہیں جن پر چل کر انسان کو ہللا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ 

کو حاضر ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخالص کے ساتھ احسان کا مطلب ہے ہللا  ۲۔٦٢

کرنا، سنت نبوی کے مطابق کرنا، برائی کے بدلے حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا اور 

 دوسروں کو حق سے زیادہ دینا۔ یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہیں۔
 

 سورة الروم
 (٦۰۔ تعداد آیات  ۲۰سورة الروم ۔ سورہ نمبر )

ِحْْيِ       ِبْس  ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے
 

 Ǻۚالٰۗمۗ   

 الم

ْوِم   رکوع ہیں( ٦)آیات اور ( ٦۰)یہ سورت مکی ہے اس میں  ۲۰ُسْوَرةُ الرُّ
 

ْوُم      Ąغُِلَبِت الرُّ

 رومی مغلوب ہوگئے ہیں
 

ٓ َادْ  َيْغِلُبْوَن    ِِفْ ْم س َ ْنْۢ بَْعِد غَلَُِبِ    Ǽَّن اَْلَْرِض َوُِهْ ِمٰ

 نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آجائیں گے۔
 

ُِ الُْمْؤِمنُْوَن     َّْفَر ٍذ ي
ِٕ
ِ اَْلَْمُر ِمْن قَْبُل َوِمْنْۢ بَْعُد ۭ َويَْوَمى ِنْْيَ ڛ ّلِلٰه   Ćِِفْ ِبْضعِ س ِ
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سال میں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار ہللا تعاٰلی ہی کا ہے۔ اس روز چند 

 مسلمان شادمان ہوں گے۔
 

ِحْْيُ   ََّشاُۗء ۭ َوُهَو الَْعزِيُْز الرَّ ِ ۭ يَْنُّصُ َمْن ي      Ĉِبنَّْصِ اّلٰله

 ہے۔وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اصل غالب اور مہربان وہی ( ۱)ہللا کی مدد سے 

کی، دوسری روم کی۔ اول الذکر ( ایران)عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک فارس  ۱۔٢

حکومت آتش پرست اور دوسری عیسائی یعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس 

کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں غیر ہللا کے پجاری تھے۔ جب کہ مسلمان کی ہمدردیاں روم کی 

ومت کے ساتھ تھیں، اس لئے عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور عیسائی حک

وحی و رسالت پر یقین رکھتے تھے، ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آگئی، جس 

مانوں کو غم ہوا، اس موقعہ پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل پر مشرکوں کو خوشی اور مسل

ہوئیں، جن میں پیش گوئی کی گئی کہ رومی پھر غالب آجائیں گے اور غالب، مغلوب اور 

مغلوب غالب ہوجائیں گے۔ بظاہر اسباب یہ پیش گوئی ناممکن العمل نظر آتی تھی۔ تاہم مسلمانوں 

ا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ اسی لئے حضرت ابو کو ہللا کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھ

بکر صدیق نے ابو جہل سے یہ شرط باندھی کہ رومی پانچ سال کے اندر دوبارہ غالب آجائیں 

گے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا بِْضع کا لفظ تین سے دس تک 

مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو،  سال کی ٢کے عدد کے لئے استعمال ہوتا ہے تم نے 

چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا۔ اور 

سال کی مدت کے اندر اندر یعنی ساتویں سال دوبارہ فارس پر غالب  ٢پھر ایسا ہوا کہ رومی 

ں کہ رومیوں کو یہ فتح اس آگئے، جس سے یقینا مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، بعض کہتے ہی

وقت ہوئی، جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پر خوش 

ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ نزدیک کی زمین 

ں عیسائیوں سے مراد، عرب کی زمین کے قریب کے عالقے، یعنی شام و فلسطین وغیرہ، جہا

 کی حکومت تھی۔
 

ُ َوْعَدٗه َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يَْعلَُمْوَن     ِلُف اّلٰله ِ ۭ ََل ُُيْ  Čَوْعَد اّلٰله

 ہللا تعاٰلی اپنے وعدے کا خالف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔( ۱)ہللا کا وعدہ ہے، 

کو جو خبر دے رہے ہیں کہ عنقریب رومی، ہم آپ ( صلی ہللا علیہ وسلم! )یعنی اے محمد ۱۔٦

فارس پر دوبارہ غالب آجائیں گے، یہ ہللا کا سچا وعدہ ہے جو مدت مقررہ کے اندر یقینا پورا ہو 

 کر رہے گا۔
 

ِفلُْوَن     ِخَرِة ُِهْ غه نَْيا     ښ َوُِهْ َعِن اَْله وِة الُّ َن الَْحيه  Ċيَْعلَُمْوَن َظاِهًرا ِمٰ

جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی بےخبر ( ہی)وی زندگی کے ظاہر کو دنیا( صرف)وہ تو 

 ۔(۱)ہیں 

یعنی اکثر لوگوں کو دنیاوی معامالت کا خوب علم ہے۔ چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک  ۱۔۷

دستی اور مہارت فن کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے لیکن آخرت 

ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے۔ یعنی دنیا کے امور کو خوب  کے معامالت سے یہ غافل

 پہچانتے اور دین سے بےخبر ہیں۔
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ِت َواَْلَْرَض َوَما بَيَِْنَُمآ ِاَلَّ ِِبلَْحٰقِ  وه مه ُ السَّ ٓ َانُْفِسهِْم  ۣ َما َخلََق اّلٰله ى ۭ َوِانَّ َكِثْْيً  َاَولَْم يََتَفكَُّرْوا ِِفْ َسمًّ ِفُرْوَن    َوَاَجٍل مُّ ْم لَكه ِ َن النَّاِس ِبِلقَاۗي ِ َرّٰبِ  Ďا ِمٰ

کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا؟ کہ ہللا تعاٰلی نے آسمانوں کو اور زمین اور ان 

پیدا کیا ( ہی)سے مقرر وقت تک کے لئے ( ۱)کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے 

 ۔(۴)رب کی مالقات کے منکر ہیں ہے، ہاں اکثر لوگ یقیناً اپنے 

یا ایک مقصد اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے بےمقصد اور بیکار نہیں۔ اور وہ مقصد ہے کہ  ۱۔۲

نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے۔ یعنی کیا وہ اپنے 

پانی کے ایک حقیر وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح انہیں نیست سے ہست کیا اور 

قطرے سے ان کی تخلیق کی۔ پھر آسمان و زمین کا ایک خاص مقصد کے لیے وسیع وعریض 

سلسلہ قائم کیا نیز ان سب کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا یعنی قیامت کا دن۔ جس دن یہ سب 

اس کی  کچھ فنا ہوجائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتے تو یقینا ہللا کے وجود

ربوبیت و الوہیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں ادراک واحساس ہو جاتا اور اس پر ایمان لے 

 آتے۔

اور اس کی وجہ وہی کائنات میں غور و فکر کا فقدان ہے ورنہ قیامت کے انکار کی کوئی ۴۔۲

 معقول بنیاد نہیں ہے۔
 

ْوا ِِف اَْلَْرِض فَيَْنُظُرْوا َكْيَف  ُرْوَهآ اَْكََثَ  َاَولَْم يَِسْْيُ َاََثُروا اَْلَْرَض َوَُعَ ًة وَّ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ۭ ََكنُْوٓا َاَشدَّ ِمِْنُْم قُوَّ ِ ُرْوَها َوَجاَۗءَْتُْم ُرُسلُهُْم ََكَن عَاِقَبُة اَّلَّ ا َُعَ  ِممَّ

ُ ِلَيْظِلَمهُْم َولهِكْن ََكنُْوٓا َانُْفَسهُمْ  نهِت ۭ فََما ََكَن اّلٰله  Ḍۭيَْظِلُمْوَن      ِِبلَْبيِٰ

کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ( ۱)کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا 

زمین بوئی ( بھی)اور انہوں نے ( ۲)وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے ( ۴)ہوا ( برا)

کے رسول روشن دالئل اور ان کے پاس ان ( ٢)ان سے زیادہ آباد کی تھی ( ٤)جوتی تھی اور 

وہ خود ( دراصل)پر ظلم کرتا لیکن ( ۷)یہ تو ناممکن تھا کہ ہللا تعاٰلی ان ( ٦)لے کر آئے تھے 

 ۔(۲)اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے 

یہ آثار کھنڈرات اور نشانات عبرت پر غور و فکر نہ کرنے پر مالمت کی جا رہی ہے۔  ۱۔٢

 ے ہیں۔ مطلب ہے کہ چل پھر کر وہ مشاہدہ کر چک

یعنی ان کافروں کا جن کو ہللا نے ان کے کفر باہلل، حق کے انکار اور رسولوں کو جھٹالنے  ۴۔٢

 کی وجہ سے ہالک کیا۔ 

 یعنی قریش اور اہل مکہ سے زیادہ۔  ۲۔٢

یعنی اہل مکہ تو کھیتی باڑی سے ناآشنا ہیں لیکن پچھلی قومیں اس وصف میں بھی ان سے  ٤۔٢

 بڑھ کر تھیں۔ 

لئے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، جسمانی قوت میں بھی زیادہ تھے اسباب معاش  اس ٢۔٢

بھی ان کو زیادہ حاصل تھے۔ پس انہوں نے عمارتیں بھی زیادہ بنائیں، زراعت و کاشتکاری بھی 

 کی اور وسائل رزق بھی زیادہ مہیا کئے۔ 

قیوں اور فراغت و خوش حالی کے لیکن وہ ان پر ایمان نہیں الئے۔ لہذا تمام تر قوتوں، تر ٦۔٢

 باوجود ہالکت ان کا مقدر بن کر رہی۔ 

 کہ انہیں بغیر گناہ کے عذاب میں مبتال کر دیتا ۷۔٢

 یعنی ہللا کا انکار اور رسولوں کی تکذیب کر کے۔ ۲۔٢
 

ِ وَ  يهِت اّلٰله بُْوا ِِبه ٓى َاْن َكذَّ اه ْوۗ يَْن َاَساُۗءوا السُّ ِ ََتْزُِءْوَن    ُُثَّ ََكَن عَاِقَبَة اَّلَّ   01ََكنُْوا ِّبَا يَس ْ

اس لئے کہ وہ ہللا تعاٰلی کی آیتوں کو ( ۱)پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، 

 جھٹالتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔
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سوآی بروزن فعلی سوء سے اسوأ کی تانیث ہے یسے حسنی احسن کی تانیث ہے۔ یعنی ان  ۱۔۱۰

 جام ہوا، بدترین انجام تھا۔کا جو ان
 

ــلَْق ُُثَّ يُِعْيُدٗه ُُثَّ ِالَْيِه تُْرَجُعْوَن    َٰ ُ يَْبَدُؤا الْ  00. َاّلٰله

گا پھر تم سب اسی کی ( ۱)ہللا تعاٰلی ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے 

 (۴)طرف لوٹائے جاؤ گے۔ 

لی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ یعنی جس طرح ہللا تعاٰلی پہ ۱۔۱۱

انہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اس لئے کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے زیادہ مشکل نہیں 

 ہے۔ 

 یعنی میدان محشر اور موقف حساب میں جہاں وہ عدل و انصاف کا اہتمام فرمائے گا۔۴۔۱۱
 

اعَُة   01يُْبِلُس الُْمْجرُِمْوَن     َويَْوَم تَُقْوُم السَّ

 ۔(۱)اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے 

ابالس کے معنی ہیں اپنے موقف کے اثبات میں کوئی دلیل پیش نہ کرسکنا اور حیران و  ۱۔۱۴

س وہ ساکت کھڑے رہنا اسی کو نا امیدی کے مفہوم سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے مبل

ہوگا جو نا امید ہو کر خاموش کھڑا ہو اور اسے کوئی دلیل نہ سوجھ رہی ہو قیامت والے دن 

کافروں اور مشرکوں کا یہی حال ہوگا، یعنی کہ عذاب کے بعد وہ ہر خبر سے مایوس اور دلیل 

 و حجت پیش کرنے سے قاصر ہونگے۔ مجرموں سے مراد کافر و مشرکین ہیں جیسے 

 واضح ہےکہ اگلی آیت میں 
 

ِفرِْيَن     ْم كه ِ
ِٕ
ََكِٕۗى ۗـــُؤا َوََكنُْوا بُِّشَ ْم ُشَفعه ِ

ِٕ
ََكِٕۗى ْن ُْشَ َّهُْم ِمٰ  01َولَْم يَُكْن ل

اپنے ( خود یہ بھی)اور ( ۱)اور ان تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا شفارشی نہ ہوگا 

 (۴)شریکوں کے منکر ہوجائیں گے۔ 

باطلہ ہیں جن کی مشرکین، یہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے  شریکوں سے مراد معبودان ۱۔۱۲

کہ یہ ہللا کے ہاں ان کے سفارشی ہوں گے، اور انہیں ہللا کے عذاب سے بچالیں گے۔ لیکن ہللا 

نے یہاں وضاحت فرما دی کہ ہللا کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے ہللا کے ہاں 

 کوئی سفارشی نہیں ہوگا

ان کی الوہیت کے منکر ہوجائیں گے کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو کسی  یعنی وہاں۴۔۱۲۔ 

کو کوئی فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہیں دوسرے معنی ہیں کہ یہ معبود اس بات سے انکار 

کردیں گے کہ یہ لوگ انہیں ہللا کا شریک گردان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ کیونکہ وہ تو ان 

 ہیں۔کی عبادت سے ہی بےخبر 
 

قُْوَن     ََّتَفرَّ ٍذ ي
ِٕ
اعَُة يَْوَمى  01َويَْوَم تَُقْوُم السَّ

 ۔(۱)الگ الگ ہوجائیں گی ( جماعتیں)اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن 

اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں ہے۔ بلکہ مطلب مومنوں کا اور  ۱۔۱٤

ت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں گے کافروں کا الگ الگ ہونا ہے اہل ایمان جن

اور ان کے درمیان دائمی جدائی ہوجائے گی، یہ دونوں پھر کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے یہ حساب 

 کے بعد ہوگا۔ چنانچہ اسی علیحدگی کی وضاحت اگلی آیات میں کی جارہی ہے۔
 

ِت فَهُ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ا اَّلَّ ْوَن    فََامَّ ََبُ ْ  01ْم ِِفْ َرْوَضٍة ُيُّ
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 (۱)جو ایمان ال کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیئے جائیں گے 

 یعنی انہیں جنت میں اکرام و انعام سے نوازا جائے گا، جن سے وہ مذید خوش ہونگے۔ ۱۔۱٢
 

يهتِنَا وَ  بُْوا ِِبه ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ ا اَّلَّ ْوَن     َوَامَّ َك ِِف الَْعَذاِب ُمْحَْضُ
ِٕ
ى
ۗ ِخَرِة فَُاوله  01ِلَقاۗي ِ اَْله

اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی مالقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا وہ 

 (۱)سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے 

 یعنی ہمیشہ ہللا کے عذاب کی گرفت میں رہیں گے ۱۔۱٦
 

ِ ِحْْيَ تُْمُسْوَن َوِحْْيَ تُْصِبُحْوَن    فَُسـ  َن اّلٰله  01ْبحه

 پس ہللا تعاٰلی کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔
 

ِحْْيَ تُْظهُِرْوَن     ِت َواَْلَْرِض َوَعِشـيًّا وَّ وه مه  01َوََلُ الَْحْمــُد ِِف السَّ

صرف وہی ہے تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت تمام تعریفوں کے الئق آسمان و زمین میں 

 ۔(۱( )اس کی پاکیزگی بیان کرو)بھی 

یہ ہللا تعاٰلی کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لئے تسبیح و تحمید ہے، جس سے مقصد  ۱۔۱۲

اپنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان اوقات میں، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور جو 

پر داللت کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ شام کا وقت اس کے کمال قدرت و عظمت 

رات کی تاریکی کا پیش خیمہ اور سپیدہ سحر دن کی روشنی کا پیامبر ہوتا ہے۔ عشاء شدت 

تاریکی کا اور ظہر خوب روشن ہوجانے کا وقت ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق 

ائد رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تسبیح سے مراد، اور جس نے ان تمام اوقات میں الگ الگ فو

نماز ہے اور دونوں آیات میں مذکور اوقات پانچ نمازوں کے اوقت ہیں۔ تمسون میں مغرب 

میں عصر اور تظہرون میں نماز ظہر آجاتی ( سہ پہر)وعشاء، تصبحون میں نماز فجر، عشیا 

ے کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں ان دونوں آیات کو صبح وشام پڑھن

 کہ اس سے شب و روز کی کوتاہیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔
 

ِِلَ َُّتْ  َت ِمَن الْـَحٰيِ َويُـْحِي اَْلَْرَض بَْعَد َمْوَِتَا ۭ َوَكذه ِرُج الَْميِٰ ِت َوُُيْ ِرُج الْـَحيَّ ِمَن الَْميِٰ    01َرُجْوَن    ُُيْ

اور وہی زمین کو اس کی موت ( ۱)ہ سے نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زند( وہی)

 ۔(۴)نکالے جاؤ گے ( بھی)کے بعد زندہ کرتا ہے اسی طرح تم 

جیسے انڈے کو مرغی سے، مرغی کو انڈے سے۔ انسان کو نطفے سے، نطفے کو انسان  ۱۔۱٢

 اور مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے پیدا فرماتا ہے۔ 

 کے۔ یعنی قبروں سے زندہ کر ۴۔۱٢
 

ْوَن     ْن تَُراٍب ُُثَّ ِاَذآ َانَُْتْ بََّشٌ تَْنتَِّشُ يهِتٖهٓ َاْن َخلََقُُكْ ِمٰ  11َوِمْن اه

چلتے )ہللا کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب انسان بن کر 

 (۱)پھیل رہے ہو ( پھرتے

شارہ ہے جن سے گزر کر بچہ پورا اذا فجائیہ ہے مقصود اس سے ان اطوار کی طرف ا۱۔۴۰

انسان بنتا ہے جس کی تفصیل قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کی گئی ہے تَْنتَِشُرو َن سے 

 مراد انسان کا کسب معاش اور دیگر حاجات و ضروریات بشریہ کے لئے چلنا پھرنا ہے۔
 

ْن َانُْفِسُُكْ َاْزَواًجا يهِتٖهٓ َاْن َخلََق لَُُكْ ِمٰ ََّتَفكَُّرْونَ  َوِمْن اه ِِلَ ََلٰيهٍت ِلـٰـَقْوٍم ي ًة ۭ ِانَّ ِِفْ ذه َرْْحَ ًة وَّ َودَّ  10     ِلٰتَْسُكنُْوٓا ِالَْْيَا َوَجَعَل بَيْنَُُكْ مَّ
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تاکہ تم آرام پاؤ ( ۱)اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں 

یقیناً غورو فکر کرنے والوں ( ۲)دردی قائم کر دی اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہم( ۴)

 کے لئے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔

یعنی تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کیں تاکہ وہ تمہاری بیویاں بنیں اور تم جوڑا جوڑا  ۱۔۴۱

ہو جاؤ زوج عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مرد عورت کے اور عورت مرد 

عورتوں کے جنس بشر ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت۔ حضرت کے لیے زوج ہے۔ 

حوا کو حضرت آدم علیہ السالم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر ان دونوں سے نسل انسانی 

 کا سلسلہ چال۔

مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، مثالً ۴۔۴۱

میں سے ہوتیں، تو ان سے سکون کبھی حاصل نہ ہوتا جو اس وقت  عورتیں جنات یا حیوانات

دونوں کے ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دوسرے سے 

نفرت وحشت ہوتی۔ یہ ہللا تعاٰلی کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بیویاں، انسان ہی 

 بنائیں۔

پناہ پیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شوہر سے۔ جیسا َمَودَّة یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے ۴۔۴۱

کہ عام مشاہدہ ہے۔ ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، دنیا میں کسی بھی دو 

شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور 

ے بنایا ہے اور ایسے ہی عورت بھی اپنے آسائش بہم پہنچاتا ہے، جس کا مکلف اسے ہللا تعاٰلی ن

قدرت و اختیار کے دائرہ میں۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انہی جوڑوں سے حاصل 

ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسالم انہی کو جوڑا قرار 

یں کرتا بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا دیتا ہے۔ غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہ

ہے اور ان کے لئے سزا تجویز کرتا ہے۔ آج کل مغربی تہذیب کے علم بردار شیاطین ان مذموم 

کوششوں میں مصروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسالمی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر 

کروایا جائے اور ان کے لیے  ضروری قرار دیتے ہوئے بدکار مرد و عورت کو جوڑا تسلیم

ُ  )سزا کے بجائے وہ حقوق منوائے جائیں جو ایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں۔  ٰقتَلَھُُم ہللٰاٰ

ى یُْؤفَُكْونَ  ۘ    ۔(2:۔ المنفقون81( اَنٰٰ
 

ِت َواَْلَْرِض َواْخِتََلُف َالِْسنَِتُُكْ َوَالَْواِنُُكْ ۭ ِانَّ  وه مه يهِتٖه َخلُْق السَّ ِلِمْْيَ     َوِمْن اه ِِلَ ََلٰيهٍت ِلـٰـلْعه  11ِِفْ ذه

کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور ( کی قدرت)اس 

 دانش مندوں کیلئے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔( ۱)ہے ( بھی)رنگوں کا اختالف 

کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر  دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کر دینا بھی ہللا ۱۔۴۴

آدم و حوا علیہما )ایک ایک زبان کے مختلف لہجے اور اسلوب ہیں۔ اسی طرح ایک ہی ماں باپ 

سے ہونے کے باوجود رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں کوئی کاال، کوئی گورا اور ( السالم

ٰیٰ کہ آواز بھی ایک شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف بولنے کے لہجے جدا جدا اور حت

دوسرے سے الگ الگ، ایک بھائی دوسرے بھائی سے مختلف ہے لیکن ہللا کی قدرت کا کمال 

ہے کہ پھر بھی کسی ایک ہی ملک کے باشندے، دوسرے ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے 

 ہیں۔
 

ْن فَ  َاِر َوابِْتغَاُۗؤُُكْ ِمٰ َّْيِل َوالِنَّ يهِتٖه َمنَاُمُُكْ ِِبل َّْسَمُعْوَن   َوِمْن اه ِِلَ ََلٰيهٍت ِلـٰـَقْوٍم ي  11ْضِِلٖ ۭ ِانَّ ِِفْ ذه
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نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے اور اس کے فضل ( قدرت کی)اس کی ( بھی)اور 

سننے کے عادی ہیں ان ( کان لگا کر)ہے جو لوگ ( ۱)کو تمہارا تالش کرنا بھی ( یعنی روزی)

 انیاں ہیں۔کے لئے اس میں بہت سی نش

نیند کا باعث سکون و راحت ہونا چاہیے وہ رات کو ہو یا بوقت قیلولہ، اور دن کو تجارت  ۱۔۴۲

 و کاروبار کے ذریعہ سے ہللا کا فضل تالش کرنا، یہ مضمون کئی جگہ گزر چکا ہے۔
 

َماۗ  يََُنُِٰل ِمَن السَّ َطَمـًعا وَّ َق َخْوفًا وَّ يهِتٖه يُرِْيُُكُ الََْبْ َّْعِقلُْوَن    َوِمْن اه ِِلَ ََلٰيهٍت ِلَٰقْوٍم ي  11ِء َماًۗء فَُيْحٖي ِبِه اَْلَْرَض بَْعَد َمْوَِتَا ِۭانَّ ِِفْ ذه

ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لئے ( بھی)اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ 

ہ زمین کو زندہ کر دیتا اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مرد( ۱)بجلیاں دکھاتا ہے 

 عقلمندوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔( بھی)ہے، اس میں 

یعنی آسمان میں بجلی چمکتی ہے اور بادل کڑکتے ہیں، تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کہیں بجلی  ۱۔۴٤

گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کھیتاں برباد نہ ہوجائیں اور امیدیں بھی وابستہ کرتے 

 ہوں گی تو فصل اچھی ہوگی۔کہ بارشیں 
 

َن اَْلَْرِض ڰ  َماُۗء َواَْلَْرُض ِِبَْمرِٖه   ۭ ُُثَّ ِاَذا َدعَاُُكْ َدْعَوًة   ڰ ِمٰ يهِتٖهٓ َاْن تـَـُقْوَم السَّ ُرُجْوَن    َوِمْن اه  11ِاَذآ َانَُْتْ ََّتْ

بھی جب وہ  اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر

 (۴)تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے 

یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان و زمین کا یہ سارا نظام، جو اس وقت اس کے حکم  ۱۔۴٢

 سے قائم ہے، درہم برہم ہو جائے گا اور تمام انسان قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔
 

ِنُتْوَن     ٗ قه ِت َواَْلَْرِض ۭ ُك  َلَّ وه مه  11َوََلٗ َمْن ِِف السَّ

اور زمین و آسمان کی ہر ہرچیز اسی کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے 

 ۔(۱)

یعنی اس کے تکوینی حکم کے آگے سب بےبس اور الچار ہیں۔ جیسے موت و حیات،  ۱۔۴٦

 ہ میں۔صحت و مرض، ذلت و عزت وغیر
 

وه  مه ــلَْق ُُثَّ يُِعْيُدٗه َوُهَو َاْهَوُن عَلَْيِه   ۭ َوََلُ الَْمثَُل اَْلَْعٰله ِِف السَّ َٰ ْي يَْبَدُؤا الْ ِ    11ِت َواَْلَْرِض ۚ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ   َوُهَو اَّلَّ

ر یہ تو اس پر بہت وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا او

آسمانوں میں اور زمین میں بھی اور وہی ( ۱)ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعٰلی صفت ہے 

 غلبے واال حکمت واال ہے۔

لَْیَس )یعنی اتنے کماالت اور عظیم قدرتوں کا مالک ہے، تمام مثالوں سے اعٰلی اور برتر  ۱۔۴۷

 (33:۔ الشوری24( َكِمْثلِٖه َشْيءٌ 
 

َب  ََكَۗء ِِفْ َما َرَزْقنهُُكْ فَ َْضَ ْن ُْشَ ا َملََكْت َايَْمانُُُكْ ِمٰ ْن مَّ َُُّكْ ِمٰ ْن َانُْفِسُُكْ ۭ َهْل ل ثًََل ِمٰ يهِت لَُُكْ مَّ ُل اَْله ِِلَ نَُفٰصِ ْيَفِتُُكْ َانُْفَسُُكْ ۭ َكذه ِٰ َانَُْتْ ِفْيِه َسَواٌۗء ََّتَافُْوَِنُْم َك

َّْعِقلُْوَن     11ِلَقْوٍم ي

 تعاٰلی نے تمہارے لئے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دے ہللا

رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غالموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ کہ تم اور وہ اس 

اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا ہم عقل ( ۱)میں برابر درجے کے ہو؟ 

 الوں کے لئے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔رکھنے و
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یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غالم اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے  ۱۔۴۲

انسان ہیں وہ تمہارے مال و دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں تو پھر یہ کس طرح 

تے ہوں پیغمبر ہوں اولیا وصلحا ہوں یا شجر وحجر ہو سکتا ہے کہ ہللا کے بندے چاہے وہ فرش

کے بنائے ہوئے معبود، وہ ہللا کے ساتھ شریک ہو جائیں جب کہ وہ بھی ہللا کے غالم اور اس 

کی مخلوق ہیں؟ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہوسکتی، دوسری بھی نہیں ہوسکتی۔ اس لیے ہللا 

بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یکسر کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہیں 

 غلط ہے۔

آپس میں ایک ( آزاد لوگ)یعنی کیا تم اپنے غالموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم ۴۔۴۲

دوسرے سے ڈرتے ہو۔ یعنی جس طرح مشترکہ کاروبار یا جائیداد میں خرچ کرتے ہوئے ڈر 

نے غالموں سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شریک باز پرس کریں گے۔ کیا تم اپ

ڈرتے ہو؟ یعنی نہیں ڈرتے۔ کیونکہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم رتبہ بنا 

 ہی نہیں سکتے تو اس سے ڈر بھی کیسا

کیونکہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال میں ال کر اور غور و فکر کا اہتمام کر کے آیات ۲۔۴۲۔ 

ٹھاتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتے، ان کی سمجھ میں توحید کا تنزیلیہ اور تکوینیہ سے فائدہ ا

 مسئلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور نہایت واضح ہے۔
 

ُ ۭ َوَما لَهُْم مِٰ  ِْدْي َمْن َاَضلَّ اّلٰله ْيَن َظلَُمْوٓا َاْهَواَۗءُِهْ ِبغَْْيِ ِعَْلٍ ۚ فََمْن ُّيَّ ِ ََّبَع اَّلَّ ٰهِّصِيَْن    بَِل ات  11ْن ن

خواہش پرستی کر رہے ہیں، اسے کون راہ ( ۱)بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے 

 ۔(۲)ان کا ایک بھی مددگار نہیں ( ۴)دکھائے جسے ہللا تعاٰلی راہ سے ہٹا دے 

یعنی اس حقیقت کا انہیں خیال ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بےبہرہ اور ضاللت کا شکار  ۱۔۴٢

ر گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں النے کی صالحیت ہیں اور اسی بےعلمی او

 نہیں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے پیروکار ہیں۔ 

کیونکہ ہللا کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب  ۴۔۴٢

ہیں گمراہی میں بھٹکنے کے اور آرزو ہوتی ہے، جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں، ان

 لئے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

یعنی ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں ہدایت سے بہرہ ور کر دے یا ان سے  ۲۔۴٢

 عذاب پھیر دے۔
 

َِّّتْ فََطَر النَّاَس عَلَْْيَا    ۭ ََل تَْبِديْ  ِ ال ْيِن َحِنْيًفا    ۭ ِفْطَرَت اّلٰله ُ    ڎ َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يَْعلَُمْوَن   فََاِقْم َوَْجََك ِلِٰلِ ْيُن الْـَقْٰيِ ِِلَ اٰلِ ِ ۭ ذه  ڎ11َل ِلَخلِْق اّلٰله

ہللا تعاٰلی کی وہ فطرت جس پر ( ۱)پس آپ یک سو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں 

یہی سیدھا دین ہے ( ۲)نہیں  اس ہللا تعاٰلی کے بنائے کو بدلنا( ۴)اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے 

 (۲)لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ( ٤)

یعنی ہللا کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور جھوٹے مذاہب کی طرف دھیان ہی  ۱۔۲۰

 نہ کریں

فطرت کے اصل معنی خلقت پیدائش کے ہیں یہاں مراد ملت اسالم ہے مطلب یہ ہے کہ  ۴۔۲۰

و کافر کی تفریق کے اسالم اور توحید پر ہوتی ہے اس لیے توحید ان سب کی پیدائش بغیر مسلم 

کی فطرت یعنی جبلت میں شامل ہے جس طرح کہ عہد الست سے واضح ہے بعد میں بہت سوں 

کو ماحول یا دیگر عوارض فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے، جس کی وجہ سے وہ 

 علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر کفر پر ہی باقی رہتے ہیں جس طرح نبی صلی ہللا

 پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔
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یعنی ہللا کی خلقت کو تبدیل نہ کرو بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے سے اس کی نشوونما ۲۔۲۰

ہوجائے یہ خبر بمعنی انشا ہے یعنی نفی  کرو تاکہ ایمان وتوحید بچوں کے دل ودماغ میں راسخ

 نہی کے معنی میں ہے۔

یعنی وہ دین جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے یا جو فطرت کا تقاضا ہے ٤۔۲۰

 وہ یہ دین قیم ہے۔

 اسی لیے وہ اسالم اور توحید سے ناآشنا رہتے ہیں۔ ۲۔۲۰
 

َُّقْوُه َوَاِقْيُموا  لهوَة َوََل تَُكْونُْوا ِمَن الُْمّْشِِكْْيَ    ُمِنْيِبْْيَ ِالَْيِه َوات    10الصَّ

ہللا تعاٰلی کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین !( لوگو)

 (۱)میں سے نہ ہو جاؤ 

 یعنی ایمان تقٰوی اور اقامت صالة سے گریز کر کے، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ۱۔۲۱
 

ْيَن  ِ ْم فَرُِحْوَن   ِمَن اَّلَّ ُّْيِ َيًعا   ُۭكُّ ِحْزبٍۢ ِبَما َلَ قُْوا ِدْيَِنُْم َوََكنُْوا ش ِ  11فَرَّ

ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ 

 (۴)ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ ( ۱)ہوگئے 

اس میں من مانی تبدیلیاں کرکے الگ الگ فرقوں میں بٹ یعنی اصل دین کو چھوڑ کر یا  ۱۔۲۴

 گئے، جیسے کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی مجوسی وغیرہ ہوگیا۔ 

یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر، اور جو ۴۔۲۴

پر خوش اور سہارے انہوں نے تالش کر رکھے ہیں جن کو وہ دالئل سے تعبیر کرتے ہیں، ان 

مطمئن ہیں، بدقسمتی سے ملت اسالمیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ 

گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں مبتال ہے کہ وہ حق پر ہے، حاالنکہ حق پر 

صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بتال دی ہے کہ میرے اور 

 یرے صحابہ کے طریقے پر چلنے واال ہوگا۔م
 

ًة ِاَذا فَرِيْقٌ  نُْه َرْْحَ ِنْيِبْْيَ ِالَْيِه ُُثَّ ِاَذآ َاَذاقَهُْم ِمٰ ُْم مُّ ْم يُّْشُِكْوَن  َوِاَذا َمسَّ النَّاَس ُْض  َدَعْوا َرّبَّ ِ ِْنُْم بَِرّٰبِ    11 ِمٰ

رجوع ہو کر ( پوری طرح)کیطرف لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب 

دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک 

 جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔
 

ُْم ۭ فَتََمتَُّعْوا        ۪ فََسْوَف تَْعلَُمْوَن   تَيِْنه  11ِلَيْكُفُرْوا ِبَمآ اه

اچھا تم فائدہ اٹھالو ابھی ابھی تمہیں ( ۱)شکری کریں جو ہم نے دی ہے تاکہ وہ اس چیز کی نا

 معلوم ہو جائے گا۔

 یہ وہی مضمون ہے جو سورہ عنکبوت کے آخر میں گزرا۔ ۱۔۲٤
 

نًا فَهَُو يََتَُكَُّم ِبَما ََكنُْوا ِبٖه يُّْشُِكْوَن   ْم ُسلْطه  11َاْم َاْنَزلْنَا عَلَْْيِ

یل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ ہللا کے ساتھ شریک کیا ہم نے ان پر کوئی دل

 (۱)کر رہے ہیں۔ 

یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی یہ جن کو ہللا کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے  ۱۔۲٢

ہیں، یہ بال دلیل ہے، ہللا نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ بھال ہللا تعاٰلی شرک کے اثبات 

جواز کے لئے کس طرح کوئی دلیل اتار سکتا تھا۔ جب کہ اس نے سارے پیغمبر بھیجے ہی  و
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اس لئے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کریں۔ چنانچہ ہر پیغمبر نے آکر سب 

سے پہلے اپنی قوم کو توحید ہی کا وعظ کیا۔ اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نہاد 

توحید و سنت کا وعظ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک و مسلمانوں میں 

 بدعت میں مبتال ہے۔
 

ْم ِاَذا ُِهْ يَ  َمْت َايِْدُّْيِ ئَةٌۢ ِبَما قَدَّ ِٰ ًة فَرُِحْوا ِّبَا ۭ َوِاْن تُِصُْبُْم َسي  11ْقنَُطْوَن   َوِاَذآ َاَذْقنَا النَّاَس َرْْحَ

کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں اور جب ہم لوگوں کو رحمت 

ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو 

 (۱)جاتے ہیں 

یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے کہ ۱۔۲٦

مصیبت میں نا امید ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان اس سے مستشٰنی  راحت میں وہ خوش ہوتے ہیں اور

ہیں۔ وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں ہللا کا شکر یعنی عمل صالح کرتے ہیں۔ یوں دونوں 

 حالتیں ان کے لئے خیر اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔
 

ََّشاۗ  ْزَق ِلَمْن ي َ يَبُْسطُ الٰرِ ُّْؤِمنُْوَن   َاَولَْم يََرْوا َانَّ اّلٰله ِِلَ ََلٰيهٍت ِلٰـَقْوٍم ي  11ُء َويَْقِدر ُ ۭ ِانَّ ِِفْ ذه

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہللا تعاٰلی جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ، 

 اس میں بھی لوگوں کے لئے جو ایمان التے ہیں نشانیاں ہیں۔( ۱)

کو مال و دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے۔  یعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وہ کسی ۱۔۲۷

حتٰی کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی 

محسوس ہوتے ہیں ایک جیسا ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں لیکن ایک کے کاروبار کو 

ہ دوسرے شخص کا کاروبار خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، جب ک

محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہستی ہے جس کے پاس تمام 

اختیارات ہیں اور وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے عالوہ ازیں وہ کبھی دولت فراواں کے 

ب اسی ایک مالک کو محتاج کر دیتا ہے اور محتاج کو مال ودولت سے نواز دیتا ہے اور یہ س

 ہللا کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔
 

ۡ ِ ْيَن يُرِيُْدْوَن َوْجَه اّلٰله ِ ِِلَ َخْْيٌ ِلـٰـَّلَّ ِبْيِل ۭ ذه ِت َذا الُْقْرٰبه َحقَّٗه َوالِْمْسِكْْيَ َواْبَن السَّ َك ُِهُ الُْمْفِلُحْوَن  فَاه
ِٕ
ى
ۗ  11 َوُاوله

یہ ان کے لئے بہتر ( ۱)ایک کو اس کا حق دیجئے  پس قرابت دار کو مسکین کو مسافر کو ہر

 ایسے لوگ نجات پانے والے ہیں۔( ۴)ہے جو ہللا تعاٰلی کا منہ دیکھنا چاہتے ہوں 

جب وسائل رزق تمام تر ہللا ہی کے اختیار میں ہیں اور وہ جس پر چاہے اس کے  ۱۔۲۲

ے ہوئے مال میں سے ان دروازے کھول دیتا ہے تو اصحاب ثروت کو چاہیے کہ وہ ہللا کے دیئ

کا حق ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں مستحق رشتے داروں، مسکین اور مسافروں کا رکھا 

گیا ہے۔ رشتہ دار کا حق اس لئے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ 

ور دوسرا غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک صدقے کا اجر ا

صلہ رحمی کا۔ عالوہ ازیں اسے حق سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ امداد کر 

 کے ان پر احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق کی ہی ادائیگی کرو گے۔ 

 یعنی جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونا۔ ۴۔۲۲
 

ٓ َاْمَوا بَُو۟ا ِِفْ ًِب ِلَْٰيْ ْن ِرٰ تَيَُْتْ ِمٰ َك ُِهُ َوَمآ اه
ِٕ
ى
ۗ ِ فَُاوله وٍة تُرِيُْدْوَن َوْجَه اّلٰله ْن َزكه تَيَُْتْ ِمٰ ِ  ۚ َوَمآ اه  11الُْمْضِعُفْوَن   ِل النَّاِس فَََل يَْربُْوا ِعْنَد اّلٰله
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( ۱)تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ ہللا تعاٰلی کے ہاں نہیں بڑھتا 

دو تو ایسے لوگ ( اور خوشنودی کے لئے)تم ہللا تعاٰلی کا منہ دیکھنے اور جو کچھ صدقہ زکوة 

 ۔(۴)ہی ہیں اپنا دوچند کرنے والے ہیں 

یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کی  ۱۔۲٢

ہ اور نحوست باآلخر دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی ہللا عن

متعدد صحابہ رضوان ہللا علیہم اجمعین نے اس آیت میں ربا سے مراد سود نہیں بلکہ وہ تحفہ 

اور ہدیہ لیا جو کوئی غریب آدمی کسی مال دار کو یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو 

اور ایک خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے 

ادہ دے گا۔ اسے ربا سے اسی لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت زی

ِ )ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ مباح ہے تاہم ہللا کے ہاں اس پر اجر نہیں ملے گا۔ 
۔ 10( فاََل یَْربُْوا ِعْنَد ہللٰاٰ

اس ( دوجو تم عطیہ )سے اسی اخروی اجر کی نفی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا ( 18:الروم

 نیت سے کہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے، پس ہللا کے ہاں اس کا ثواب نہیں۔

زکوة صدقات سے ایک تو روحانی و معنوی اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی بقیہ مال میں ہللا کی  ۴۔۲٢

طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرے قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب کئی کئی گنا 

میں ہے کہ حالل کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ  ملے گا، جس طرح حدیث

 (صحیح مسلم)کر احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا 
 

َّْفعَ  ْن ي ُُكْ مَّ
ِٕ
ََكۗى ِيْيُُكْ ۭ َهْل ِمْن ُْشَ ْي َخلَقَُُكْ ُُثَّ َرَزقَُُكْ ُُثَّ يُِمْيُتُُكْ ُُثَّ ُُيْ ِ ُ اَّلَّ ءٍ َاّلٰله ْن ََشْ ِلُُكْ ِمٰ ٰله َُعَّا يُّْشُِكْوَن    ۭ ُل ِمْن ذه نَٗه َوتَعه ْبحه    11 س ُ

ہللا تعاٰلی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر روزی دی پھر مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا بتاؤ 

تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو۔ ہللا تعاٰلی 

 ریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔کے لئے پاکی اور برتری ہے ہر اس ش
 

لُْوا لََعلَّهُ  ْي َُعِ ِ  10ْم يَْرِجُعْوَن   َظهََر الَْفَساُد ِِف الََْبِٰ َوالَْبْحِر ِبَما َكَسبَْت َايِْدي النَّاِس ِلُيِذيَْقهُْم بَْعَض اَّلَّ

ان کے  خشکی اور تری میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ اس لئے کہ انہیں

 (۱)ممکن ہے کہ وہ باز آجائیں ( بہت)بعض کرتوتوں کا پھل ہللا تعاٰلی چکھا دے 

خشکی سے مراد، انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندر، سمندری راستے اور ساحلی  ۱۔٤۱

آبادیاں ہیں فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن 

باال ہو جاتا ہے اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطالق و سکون تہ و 

معاصی وسیئات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں ہللا کی حدوں کو 

پامال اور اخالقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں اور قتل وخونریزی عام ہوگئی ہے اور ان ارضی و 

س کا اطالق صحیح ہے جو ہللا کی طرف سے بطور سزا و تنبیہ نازل سماوی آفات پر بھی ا

ہوتی ہیں جیسے قحط، کثرِت موت، خوف اور سیالب وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان ہللا کی 

نافرمانیوں کو اپنا وطیرہ بنالیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر ہللا تعاٰلی کی طرف سے 

ائیوں کی جانب پھر جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ بر

ہے امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و دہشت، سلب و نہب اور قتل وغارت گری عام ہو 

جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مقصد اس 

و دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجائیں سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ ک

توبہ کرلیں اور ان کا رجوع ہللا کی طرف ہو جائے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام 

اطاعت الہی پر قائم ہو اور ہللا کی حدیں نافذ ہوں، ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو۔ وہاں امن و 

۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ سکون اور ہللا کی طرف سے خیر برکت کا نزول ہوتا ہے
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زمین میں ہللا کی ایک حد کو قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے چالیس روز کی بارش سے 

بہتر ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جب ایک بدکار آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے 

 ہیں۔راحت محسوس نہیں کرتے شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے 
 

ّْشِِكْْيَ    ُِهْ مُّ ْيَن ِمْن قَْبُل ۭ ََكَن اَْكََثُ ِ ْوا ِِف اَْلَْرِض فَانُْظُرْوا َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة اَّلَّ  11قُْل ِسْْيُ

زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے 

 ۔(۱)

ہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ عالوہ ازیں اس میں دیگر شرک کا خاص طور پر ذکر کیا، ک ۱۔٤۴

برائیوں سیأت و معاصی بھی آجاتی ہے کیونکہ ان کا ارتکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی 

 اختیار کر کے کرتا ہے اسی لئے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔
 

ِ ِمْن قَْبِل اَ  ْيِن الَْقْٰيِ ُعْوَن   فََاِقْم َوَْجََك ِلِٰلِ دَّ َّصَّ ٍذ ي
ِٕ
ِ يَْوَمى ِِتَ يَْوٌم َلَّ َمَردَّ ََلٗ ِمَن اّلٰله ْ  11ْن َّيَّ

پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے 

 ہوجائیں گے۔( ۴)اس دن سب متفرق ( ۱)جس کا ٹل جانا ہللا تعاٰلی کی طرف سے ہے ہی نہیں 

کے آنے سے ( قیامت)دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لئے اس دن یعنی اس  ۱۔٤۲

 پہلے پہلے اطاعت اٰلہی کا راستہ اختیار کرلیں اور نیکیوں سے اپنا دامن بھر لیں۔ 

 یعنی دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک مومنوں کا دوسرا کافروں کا۔ ۴۔٤۲
 

نُْفِسهِْم يَْمهَُدْوَن  َمْن َكَفَر فََعلَْيِه ُكْفُره  ٗ ۚ َومَ     11ْن َُعَِل َصاِلًحا فََِلَ

کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار 

 (۱)رہے ہیں۔ 

َمْھد کے معنی راستہ ہموار کرنا، فرش بچھانا، یعنی یہ عمل صالح کے ذریعے سے جنت  ۱۔٤٤

 ٰلی منازل حاصل کرنے کے لئے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔میں جانے اور وہاں اع
 

ِفرِْيَن    بُّ اْلكه َّٗه ََل ُُيِ ِت ِمْن فَْضِِلٖ ۭ ِان ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ  11ِلَيْجزَِي اَّلَّ

اعمال کئے وہ ( ۱)تاکہ ہللا تعاٰلی انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان الئے اور نیک 

 ست نہیں رکھتا۔کافروں کو دو

یعنی محض نیکیاں دخول جنت کے لئے کافی نہیں ہوں گی، جب تک ان کے ساتھ ہللا کا  ۱۔٤٢

فضل بھی شامل حال نہ ہوگا پس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر دس سے سات سو 

 گنا تک بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا۔
 

ه ‘ َِ ُمبَّٰشِ ََّي يهِتٖهٓ َاْن يُّْرِسَل الٰرِ ْمرِٖه َوِلَتبْتَُغْوا ِمْن فَْضِِلٖ َولََعلَُُّكْ تَْشكُ َوِمْن اه ِتٖه َوِلَتْجرَِي الُْفِْلُ ِِبَ ْْحَ ْن رَّ ِلُيِذيَْقُُكْ ِمٰ  11ُرْوَن   ٍت وَّ

ہواؤں کو چالنا بھی ہے اس لئے کہ تمہیں ( ۱)اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی 

اور ( ۲)ر اس لئے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں او( ۴)اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے 

 (۲)اور اس لئے کہ تم شکر گزاری کرو ( ٤)اس لئے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو 

 یعنی یہ ہوائیں بارش کی پیامبر ہوتی ہیں۔  ۱۔٤٦

 یعنی بارش سے انسان بھی لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور فصلیں بھی لہال اٹھتی ہیں۔  ۴۔٤٦

ی ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ مراد بادبانی کشتیاں ہیں اب انسان یعن ۲۔٤٦ 

نے ہللا کی دی ہوئی دماغی صالحیتوں کے بھرپور استعمال سے دوسری کشتیاں اور جہاز ایجاد 

کر لیے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ تاہم ان کے لیے بھی موافق اور مناسب 
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ورنہ ہللا تعاٰلی انہیں بھی طوفانی موجوں کے ذریعے سے غرق آب کر ہوائیں ضروری ہیں۔ 

 دینے پر قادر ہے۔

 یعنی ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں جاکر تجارت و کاروبار کرکے۔  ٤۔٤٦

یعنی ظاہری و باطنی نعمتوں پر جن کا کوئی شمار ہی نہیں۔ یعنی یہ ساری سہولتیں ہللا  ۲۔٤٦

پہنچاتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ہللا کی بندگی و  تعاٰلی تمہیں اس لئے بہم

 !اطاعت بھی کرو
 

يَْن اَ  ِ نهِت فَانْتَـَقْمنَا ِمَن اَّلَّ  11 الُْمْؤِمِنْْيَ   ْجَرُمْوا   ۭ َوََكَن َحقًّا عَلَْينَا نَّْصُ َولََقْد َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبِِلَ ُرُسًَل ِاٰله قَْوِمهِْم فََجــاُۗءْوُِهْ ِِبلَْبيِٰ

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس دلیلیں 

 ۔(۱)الئے۔ پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا الزم ہے 

ر آپ کی قوم کی جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا ک( صلی ہللا علیہ وسلم)یعنی اے محمد  ۱۔٤۷

طرف بھیجا اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، ان کے ساتھ 

دالئل اور معجزات بھی تھے، لیکن قوموں نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہیں الئے باآلخر 

ل ایمان ان کے اس جرم تکذیب اور ارتکاب معصیت پر ہم نے انہیں اپنی سزا کا نشانہ بنایا اور اہ

کی تائید و نصرت کی جو ہم پر الزم ہے یہ گویا نبی صلی ہللا علیہ وسلم اور ان پر ایمان النے 

والے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین کی روش تکذیب سے گھبرانے کی 

ا ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کی

ہے۔ نیز کفار کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ الئے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو گذشتہ قوموں 

کا ہوچکا ہے۔ کیونکہ ہللا کی مدد تو باآلخر مومنوں ہی کو حاصل ہوگی، جس میں پیغمبر اور 

کا اس پر ایمان النے والے سب شامل ہیں۔ حقا کان کی خبر ہے جو مقدم ہے نصر المومنین اس 

 اسم ہے۔
 

َعُِلٗ ِكَسًفا فَ  َماِۗء َكْيَف يََشاُۗء َوََيْ اًِب فَيَبُْسُطٗه ِِف السَّ ْي يُْرِسُل الٰرِيهَح فَُتِثْْيُ َْسَ ِ ُ اَّلَّ ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖهٓ ِاَذا َاّلٰله ُرُج ِمْن ِخلهِِلٖ ۚ فَِاَذآ َاَصاَب ِبٖه َمْن ي ََتَى الَْوْدَق َُيْ

وْ  َتبِّْشُ  ۚ 11َن  ُِهْ يَس ْ

پھر ہللا تعاٰلی اپنی منشا کے مطابق اسے ( ۱)ہللا تعاٰلی ہوائیں چالتا ہے وہ ابر کو اٹھاتی ہیں 

پھر آپ دیکھتے ہیں ( ۲)اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ( ۴)آسمان میں پھیال دیتا ہے 

نی برساتا ہے اور جنہیں ہللا چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پا( ٤)اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں 

 تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں۔

 یعنی بادل جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں سے ہوائیں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔  ۱۔٤۲

کبھی چال کر کبھی ٹھہرا کر، کبھی تہ بہ تہ کرکے، کبھی دور دراز تک۔ یہ آسمانوں پر  ۴۔٤۲

 بادلوں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔

 پر پھیالنے کے بعد کبھی ان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یعنی ان کو آسمان  ۲۔٤۲

یعنی ان بادلوں سے ہللا اگر چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے جس سے بارش کے ضرورت  ٤۔٤۲

 مند خوش ہو جاتے ہیں
 

ْن قَْبِِلٖ لَُمْبِلِسْْيَ    ْم ِمٰ ََُّنََّل عَلَْْيِ  11َوِاْن ََكنُْوا ِمْن قَْبِل َاْن ي

 یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے۔
 

ِِلَ لَُمْحِي الَْمْوٰته ۚ َوُهوَ  ِ َكْيَف يُـْحِى اَْلَْرَض بَْعَد َمْوَِتَا ۭ ِانَّ ذه ثهِر َرْْحَِت اّلٰله  اه
ٓ ٍء قَِدْيٌر   فَانُْظْر ِاٰله  11 عَٰله ُكِٰ ََشْ
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دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح ہللا تعاٰلی اسے زندہ  پس آپ رحمت اٰلہی کے آثار

اور وہ ہر ہرچیز پر ( ۱)کر دیتا ہے؟ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے واال ہے 

 قادر ہے۔

آثار رحمت سے مراد غلہ جات اور میوے ہیں جو بارش سے پیدا ہوتے اور خوش حالی و  ۱۔٢۰

نے سے مراد نظر عبرت سے دیکھنا ہے تاکہ انسان ہللا کی فراغت کا باعث ہوتے ہیں۔ دیکھ

 قدرت کا اور اس بات کا قائل جائے کہ قیامت والے دن اسی طرح مردوں کو زندہ فرما دے گا۔
 

ََّظلُّْوا ِمْنْۢ بَْعِدٖه يَْكُفُرْوَن     ا ل ْن َاْرَسلْنَا ِرُْيًا فََرَاْوُه ُمْصَفرًّ
ِٕ
 10َولَى

زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں ( مرجھائی ہوئی) دیں اور یہ لوگ انہی کھیتوں کو اور اگر ہم باد تند چال

 ۔(۱)تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں 

یعنی ان ہی کھیتوں کو جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا تھا، اگر سخت  ۱۔٢۱

ار فصل کو تباہ کر ہوائیں چال کر ان کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں، یعنی تی( گرم یا ٹھنڈی)

دیں تو یہی بارش سے خوش ہونے والے ہللا کی ناشکری پر اتر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہللا 

کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات پر مارے خوشی 

۔ اہل ایمان کا کے پھولے نہیں سماتے اور ذراسی ابتال پر فوراً نا امید اور گریہ کنا ہو جاتے ہیں

 معاملہ دونوں حالتوں میں ان سے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ تفصیل گزر چکی۔
 

َّْوا ُمْدِبرِْيَن    عَاَۗء ِاَذا َول مَّ الُّ ََّك ََل تُْسِمُع الَْمْوٰته َوََل تُْسِمُع الصُّ  11فَِان

جب ( ۴)تے ہیں آواز سنا سک( اپنی)اور نہ بہروں کو ( ۱)بیشک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے 

 (۲)کہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ 

یعنی جس طرح مردے فہم شعور سے عاری ہوتے ہیں، اسی طرح یہ آپ کی دعوت کو  ۱۔٢۴

 سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ 

یعنی آپ کا وعظ و نصیحت ان کے لئے بے اثر ہے جس طرح کوئی بہرہ ہو، اسے تم  ۴۔٢۴

 سکتے۔ اپنی بات نہیں سنا 

یہ ان کے اعراض کی مذید وضاحت ہے کہ مردہ اور بہرہ ہونے کے ساتھ وہ پیٹھ پھیر  ۲۔٢۴

کر جانے والے ہیں حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی اور کیوں کر ان کے دل 

 ودماغ میں سما سکتی ہے۔
 

ْم ۭ ِاْن تُْسِمُع  ْسِلُمْوَن  َوَمآ َانَْت ِّبهِدي الُْعْمِى َعْن َضلهلََِتِ يهتِنَا فَهُْم مُّ ُّْؤِمُن ِِبه   11ِاَلَّ َمْن ي

ہیں آپ تو صرف ان ہی لوگوں ( ۱)اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے 

 ۔(۲)ہیں پس وہی اطاعت کرنے والے ہیں ( ۴)کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے 

سے ( دل کی بینائی)ا حقہ فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت اس لئے کہ یہ آنکھوں سے کم ۱۔٢۲

 محروم ہیں۔ یہ گمراہی کی جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے کس طرح نکلیں؟

یعنی یہی سن کر ایمان النے والے ہیں، اس لئے کہ یہ اہل تفکر و تدبر ہیں اور آثار قدرت  ۴۔٢۲

 سے مؤثرحقیقی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ 

 عنی حق کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے اور اس کے پیرو کار۔ی ۲۔٢۲
 

ْن  ْي َخلَقَُُكْ ِمٰ ِ ُ اَّلَّ ٍة ہـْعٍف ُُثَّ َجَعَل ِمْنْۢ بَْعِد ہَاّلٰله ًة ُُثَّ َجَعَل ِمْنْۢ بَْعِد قُوَّ لُُق َما يََشاُۗء ۚ َوُهَو الَْعِلْْيُ الَْقِدْيُر ہـْعٍف قُوَّ َشيَْبًة ۭ َُيْ  11ـْعفًا وَّ
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پیدا کیا پھر اس کمزوری کے بعد ( ۱)ہللا تعاٰلی وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں 

جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ( ۲)دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا ( ۴)توانائی 

 وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔( ٤)

کا ایک اور کمال بیان فرما رہا ہے اور وہ ہے مختلف یہاں سے ہللا تعاٰلی اپنی قدرت  ۱۔٢٤

سے مراد نطفہ یعنی قطرہ آب ہے یا ( کمزوری کی حالت)اطوار سے انسان کی تخلیق۔ ضعف 

 عالم طفولیت۔ 

کمزوری  ۲۔٢٤یعنی جوانی، جس میں قوائے عقلی و جسمانی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔  ۴۔٢٤

جسمانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہو جاتا ہے سے مراد کہولت کی عمر ہے جس میں عقلی و 

اور بڑھاپے سے مراد شیخوخت کا وہ دور ہے جس میں ضعف بڑھ جاتا ہے۔ ہمت پست ہاتھ 

پیروں کی حرکت اور گرفت کمزور، بال سفید اور تمام ظاہری و باطنی صفات متغیر ہو جاتی 

علماء نے دیگر چھوٹے ہیں۔ قرآن نے انسان کے یہ چار بڑے اطوار بیان کیے ہیں۔ بعض 

چھوٹے اطوار بھی شمار کر کے انہیں قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی 

توضیح اور اس کے اعجاز بیان کی شرح ہے مثال امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انسان یکے بعد 

یہ دیگرے ان حاالت واطوار سے گزرتا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے یعنی اس کے باپ آدم عل

السالم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی یا انسان جو کچھ کھاتا ہے جس سے وہ منی پیدا ہوتی ہے 

جو رحم مادر میں جاکر اس کے وجود و تخلیق کا باعث بنتی ہے، وہ سب مٹی ہی کی پیداوار 

ہے پھر وہ نطفہ، نطفہ سے علقہ پھر مضغہ پھر ہڈیاں جنہیں گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ پھر 

میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکلتا ہے کہ نحیف و نزار  اس

اور نہایت نرم ونازک ہوتا ہے۔ پھر بتدریج نشوونما پاتا، بچپن، بلوغت اور جوانی کو پہنچتا ہے 

اور پھر بتدریج رجعت قہقری کا عمل شروع ہوجاتا ہے۔ کہولت، شیخوخت اور پھر کبر سنی 

 اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تاآنکہ موت

انہی اشیاء میں ضعف و قوت بھی ہے، جس سے انسان گزرتا ہے جیسا کہ ابھی تفصیل  ۲۔٢٤

 بیان ہوئی ہے۔
 

ِِلَ ََكنُْوا يُْؤفَُكْوَن    اعَُة يُـْقِسُم الُْمْجرُِمْوَن ڏ َما لَِبثُْوا غَْْيَ َساعٍَة ۭ َكذه  11َويَْوَم تـَـُقْوُم السَّ

ایک ( دنیا میں)برپا ہو جائے گی گناہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ( ۱)س دن قیامت اور ج

 ۔(۲)اسی طرح بہکے ہوئے ہی رہے ( ۴)گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے 

ساعت کے معنی ہیں گھڑی، لمحہ، مراد قیامت ہے، اس کو ساعت اس لئے کہا گیا کہ اس  ۱۔٢٢

جائے گا۔ یا اس لئے کہ یہ اس گھڑی میں ہوگی  واقعہ کو جب ہللا چاہے گا، ایک گھڑی میں ہو

 جو دنیا کی آخری گھڑی ہوگی۔ 

دنیا میں یا قبروں میں یہ اپنی عادت کے مطابق جھوٹی قسم کھائیں گے اس لیے کہ دنیا ۴۔٢٢

میں وہ جتنا عرصہ رہے ہوں گے ان کے علم میں ہی ہوگا اور اگر مراد قبر کی زندگی ہے تو 

وگا کیونکہ وہ قبر کی مدت نہیں جانتے ہوں گے۔ بعض کہتے کہ آخرت ان کا حلف جہالت پر ہ

 کے شدائد اور ہولناک احوال کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انہیں گھڑی کی طرح ہی لگے گی۔

ُجُل کے معنی ہیں۔ سچ سے پھر گیا، مطلب ہوگا، اسی پھرنے کے مثل وہ دنیا میں  ۲۔٢٢ اَفََک الرَّ

 پھرتے رہے یا بہکے رہے۔
 

ِ ِاٰله يَْوِم الَْبْعِث ۡ فَھهَذا يَ  ِب اّلٰله يَْماَن لََقْد لَِبثَُْتْ ِِفْ ِكته ْيَن ُاْوتُوا الِْعَْلَ َواَْلِ ِ ِكنَُُّكْ ُكْنَُتْ ََل تَْعلَُمْوَن   َوقَاَل اَّلَّ  11ْوُم الَْبْعِث َوله
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یسا کہ کتاب ہللا میں کہ تم تو ج( ۱)اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے 

آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم تو یقین ہی ( ۲)ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے ( ۴)

 (٤)نہیں مانتے تھے 

 جس طرح یہ علماء دنیا میں بھی سمجھاتے رہے تھے۔  ۱۔٢٦

ِ سے مراد ہللا کا علم اور اس کا فیصلہ ہے یعنی لوح محفوظ ۴۔٢٦  ِکتَا ِب ہللٰاٰ

 یعنی پیدائش کے وقت سے قیامت کے دن تک۔۲۔٢٦۔ 

 کہ وہ آئے گی بلکہ استہزاء اور تکذیب کے طور پر اس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ ٤۔٢٦
 

َتْعَتُبْوَن    يَْن َظلَُمْوا َمْعِذَرَُتُْم َوََل ُِهْ يُس ْ ِ ٍذ َلَّ يَْنَفُع اَّلَّ
ِٕ
 11فَيَْوَمى

م نہ آئے گا اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا پس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کا

 (۱)جائے گا 

یعنی انہیں دنیا میں بھیج کر یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہاں توبہ و اطاعت کے ذریعے  ۱۔٢۷

 سے عتاب اٰلہی کا ازالہ کر لو۔
 

 
ِٕ
ِن ِمْن ُكِٰ َمثٍَل ۭ َولَى َذا الُْقْراه بْنَا ِللنَّاِس ِِفْ ھه ا ِاْن َانَُْتْ ِاَلَّ ُمْبِطلُْوَن   َولََقْد َْضَ ْيَن َكَفُرْوٓ ِ ََّيُقْولَنَّ اَّلَّ يٍَة ل  11ْن ِجْئََتُْم ِِبه

آپ ان کے پاس ( ۱)بیشک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں 

 (۲)ے ہو۔ بالکل جھوٹ( بیہودہ گو)یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم ( ۴)کوئی بھی نشانی الئیں 

جن سے ہللا کی توحید کا اثبات اور رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہے اور اسی طرح  ۱۔٢۲

 شرک کی تردید اور اس کا باطل ہونا نمایاں ہوتا ہے۔ 

 وہ قرآن کریم کی پیش کردہ کوئی دلیل ہو یا ان کی خواہش کے مطابق کوئی معجزہ وغیرہ ۴۔٢۲

طلب یہ ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی اور واضح سے یعنی جادو وغیرہ کے پیروکار، م۲۔٢۲

واضح دلیل بھی اگر وہ دیکھ لیں، تب بھی ایمان بہرحال نہیں الئیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ 

آگے بیان کر دی گئی ہے کہ ہللا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جو اس بات کی عالمت 

ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی ہوتی ہے کہ ان کا کفر و طغیان اس آخری حد کو پہنچ گیا 

 کے تمام راستے ان کے لیے مسدود ہیں۔
 

ْيَن ََل يَْعلَُمْوَن    ِ ُ عَٰله قُلُْوِب اَّلَّ ِِلَ يَْطَبُع اّلٰله  11َكذه

 ہللا تعاٰلی ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے۔
 

ِ َحق  وَّ  ْيَن ََل يُْوِقنُْوَن   فَاْصَِبْ ِانَّ َوْعَد اّلٰله ِ فَّنََّك اَّلَّ ِٰ َت    11ََل يَس ْ

( ۴)نہ کریں ( بے صبرا)یقیناً ہللا کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو وہ لوگ ہلکا ( ۱)پس آپ صبر کریں 

 جو یقین نہیں رکھتے۔

یعنی ان کی مخالفت و عناد پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر، اس لئے کہ ہللا نے آپ سے  ۱۔٦۰

 وعدہ کیا ہے، یقینا حق ہے جو بہر صورت پورا ہوگا۔ مدد کا 

یعنی آپ کو غضب ناک کر کے صبر و حلم ترک کرنے یا خوش آمد پر مجبور نہ کر دیں  ۴۔٦۰

 بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور اس سے انحراف نہ کریں۔
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 سورة لقمان
 (۲٤۔ تعداد آیات  ۲۱سورة لقمان ۔ سورہ نمبر )

 ِ ِحْْيِ       ِبْسِم اّلٰله ِن الرَّ ْْحه  الرَّ

 شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
 ۚ Ǻالٰۗمۗ    

 (۱)الم 

 رکوع ہیں( ٤)آیات اور ( ۲٤)سورت مکی ہے اس میں  ۲۱ُسْو َر ةُ لُْقٰمَن 
 

ِب الَْحِكْْيِ   يهُت اْلِكته   Ąِتِْلَ اه

 یتیں ہیں۔یہ حکمت والی کتاب کی آ

اس کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی و مراد کا علم صرف ہللا تعاٰلی  ۱۔۱

کو ہے۔ تاہم بعض مفسرین نے اس کے دو فوائد بڑے اہم بیان کئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن اسی 

قسم کے حروف مقطعات سے ترتیب و تالیف پایا ہے جس کی مثل تالیف پیش کرنے سے عرب 

جز آگئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن ہللا ہی کا نازل کردہ ہے اور جس پیغمبر پر عا

نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے جو شریعت وہ لے کر آیا ہے، انسان اس کا محتاج ہے اور اس 

کی اصالح اور سعادت کی تکمیل اسی شریعت سے ممکن ہے۔ دوسرا یہ کہ مشرکین اپنے 

کے سننے سے روکتے تھے مبادا وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو ساتھیوں کو اس قرآن 

جائیں۔ ہللا تعاٰلی نے مختلف سورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمایا تاکہ وہ اس کے 

 وہللا اعلم۔( ایسر التفاسیر)سننے پر مجبور ہوجائیں کیونکہ یہ انداز بیان نیا اور اچھوتا تھا 
 

ًة ِلٰلْمُ  َرْْحَ ِنْْيَ    ُهًدى وَّ   Ǽْحس ِ

 رحمت ہے۔( سراسر)لئے رہبر اور ( ۱)جو نیکوکاروں کے 

محسنین محسن کی جمع ہے اس کے ایک معنی تو یہ ہیں احسان کرنے واال والدین کے ساتھ ۱۔۲

رشتے داروں کے ساتھ، مستحقین اور ضرورت مندوں کے ساتھ، دوسرے معنی ہیں، نیکیاں 

ب اور نیکوکار، تیسرے معنی ہیں ہللا کی عبادت نہایت کرنے واال، یعنی برائیوں سے مجتن

اخالص اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے واال۔ جس طرح حدیث جبرائیل میں ہے ان تعبد ہللا 

کانک تراہ۔ قرآن ویسے تو سارے جہان کے لئے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن اس سے 

 ہیں، اس لئے یہاں اسطرح فرمایا۔ اصل فائدہ چونکہ صرف محسنین اور متقین ہی اٹھاتے
 

ِخَرِة ُِهْ يُْوِقنُْوَن   وَة َوُِهْ ِِبَْله كه لهوَة َويُْؤتُْوَن الزَّ ْيَن يُِقْيُمْوَن الصَّ ِ  ۭ  Ćاَّلَّ

 ۔(۱)یقین رکھتے ہیں ( کامل)جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر 

یہ تینوں نہایت اہم ہیں، اس لئے ان کا بطور خاص ذکر کیا، نماز زکوة اور آخرت پر یقین۔  ۱۔٤

 ورنہ محسنین و متقین تمام فرائض و سنت رسول کے مطابق پابندی سے کرتے ہیں۔
 

َك ُِهُ الُْمْفِلُحْوَن   
ِٕ
ى
ۗ ْم َوُاوله ِ ّٰبِ ْن رَّ َك عَٰله ُهًدى ِمٰ

ِٕ
ى
ۗ  Ĉُاوله

 ۔(۱)ر یہی لوگ نجات پانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں او

 فالح کے مفہوم کے لئے دیکھئے سورہ بقرہ اور مومنون کا آغاز۔ ۱۔٢
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يَتَِّخَذَها ُهُزًوا ِ ِبغَْْيِ ِعَْلٍ ڰ وَّ َّْشََتِْي لَهَْو الَْحِديِْث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبْيِل اّلٰله َك لَهُْم عََذاٌب مُّ    ۭ َوِمَن النَّاِس َمْن ي
ِٕ
ى
ۗ  Čهِْْيٌ     ُاوله

کہ بےعلمی کے ساتھ لوگوں ( ۱)اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں 

یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے رسوا کرنے ( ۴)کو ہللا کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں 

 ۔(۲)واال عذاب ہے 

یض یاب ہوتے ہیں، ان کے اہل سعادت جو کتاب الہی سے راہ یاب اور اس کے سماع سے ف ۱۔٦

ذکر کے بعد اہل شقاوت کا بیان ہو رہا ہے۔ جو کالم الہی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں۔ 

البتہ ساز و موسیقی، نغمہ و سرود اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی 

ے اور پھر لیتے ہیں۔ خریدنے سے مراد یہی ہے کہ آالت طرب شوق سے اپنے گھروں میں الت

ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لغوالحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا سازوسامان اور آالت، ساز 

و موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے 

 کہانیاں، افسانے ڈرامے، اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے اور بےحیائی کے پرچار

اخبارات سب ہی آجاتے ہیں اور جدید ترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں 

وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی مقصد کے 

لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہالتی رہیں تاکہ قرآن و اسالم سے وہ دور 

عتبار سے اس میں گلو کارائیں بھی آجاتی ہیں جو آج کل فن کار، فلمی ستارہ اور رہیں۔ اس ا

ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب خوش نما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی 

 ہیں۔

ان تمام چیزوں سے یقینا انسان ہللا کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کو مذاق کا ۴۔٦

 ناتے ہیں۔ نشانہ بھی ب

ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت، ادارے، اخبارات کے  ۴۔٦

 مالکان، اہل قلم اور فیچر نگار بھی اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔
 

ٓ ُاُذنَْيِه َوقْ  َّْم يَْسَمْعهَا ََكَنَّ ِِفْ ا ََكَْن ل َتْكَِبً يهتُنَا َوٰٰله ُمس ْ ُه ِبَعَذاٍب َاِلْْيٍ   َوِاَذا تُْتٰله عَلَْيِه اه ْ  Ċًرا ۚ فَبَّٰشِ

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تالوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا 

آپ ( ۱)ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں 

 اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔

حال ہے جو مذکورہ لہو و لعب کی چیزوں میں مگن رہتا ہے، وہ آیات  یہ اس شخص کا ۱۔۷

قرآنیہ اور ہللا رسول کی باتیں سن کر بہرا بن جاتا ہے حاالنکہ وہ بہرا نہیں ہوتا اور اس طرح 

منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، کیونکہ اس کے سننے سے وہ ایذاء محسوس کرتا 

دہ نہیں ہوتا، وقرا کے معنی ہیں کانوں میں ایسا بوجھ جو اسے سننے ہے۔ اس لیے اسے کوئی فائ

 سے محروم کردے۔
 

ٰهُت النَِّعْْيِ   ِت لَهُْم َجن ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ   Ďِانَّ اَّلَّ

 بیشک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کئے ان کے لئے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔
 

ْينَ  ِِلِ ِ َحقًّا   ۭ َوُهَو الَْعزِيُْز الَْحِكْْيُ     خه  Ḍِفْْيَا   ۭ َوعَْد اّلٰله

وہ بہت بڑی عزت و غلبہ واال اور کامل ( ۱)جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہللا کا سچا وعدہ ہے، 

 حکمت واال ہے۔
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 َ ِٰ ٍد تََرْوَِنَا َوَالْقهى ِِف اَْلَْرِض َرَوا ِت ِبَغْْيِ َُعَ وه مه َْْۢبتْنَا ِفْْيَا ِمنْ  َخلََق السَّ َماِۗء َماًۗء فََان ٍَّة ۭ َوَاْنَزلْنَا ِمَن السَّ ٍ      َاْن تَِمْيَد ِبُُكْ َوبَثَّ ِفْْيَا ِمْن ُكِٰ َداۗب َْ ُكِٰ َزْوجٍ َكِر

01 

ہو اور اس نے زمین ( ۱)اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے تم انہیں دیکھ رہے 

اور ہر طرح کے جاندار زمین میں ( ۴)ل دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے میں پہاڑوں کو ڈا

اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا ( ۲)پھیال دیئے 

 (٤)دیئے۔ 

تََرْونَھَا، اگر َعَمد کی صفت ہو تو معنی ہونگے ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ  ۱۔۱۰

 سمان کے ستون ہیں لیکن ایسے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ سکو۔ یعنی آ

رواسی راسیۃ کی جمع ہے جس کے معنی ثابتۃ کے ہیں یعنی پہاڑوں کو زمین پر اس  ۴۔۱۰

طرح بھاری بوجھ بنا کر رکھ دیا ہے کہ جن سے زمین ثابت رہے یعنی حرکت نہ کرے۔ اسی 

بکم او لئال تمید یعنی اس بات کی ( تمیل) لیے آگے فرمایا ان تمید بکم یعنی کراھۃ ان تمید

ناپسندیدگی سے کہ زمین تمہارے ساتھ ادھر ادھر ڈولے، یا اس لیے کہ زمین ادھر ادھر نہ 

ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جہازوں میں بڑے بڑے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ 

 جہاز نہ ڈولے زمین کے لیے پہاڑوں کی بھی یہی حیثیت ہے۔

عنی انواع و اقسام کے جانور زمین میں ہر طرف پھیال دیئے جنہیں انسان کھاتا بھی ہے، ی۲۔۱۰

سواری اور بار برداری کے لئے بھی استعمال کرتا ہے اور بطور زینت اور آرائش کے بھی 

 اپنے پاس رکھتا ہے۔ 

زوج یہاں صنف کے معنی میں ہے یعنی ہر قسم کے غلے اور میوے پیدا کیے۔ ان کی  ٤۔۱۰

 صفت کریم ان کے حسن لون اور کثرت منافع کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
 

ِبْْيٍ     ِلُمْوَن ِِفْ َضلهٍل مُّ ْيَن ِمْن ُدْوِنٖه ۭ بَِل الٰظه ِ ِ فََاُرْوِِنْ َماَذا َخلََق اَّلَّ َذا َخلُْق اّلٰله   00ھه

دکھاؤ  اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو( ۱)یہ ہے ہللا کی مخلوق 

 بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔( کچھ نہیں)

 اشارہ ہے ہللا کی ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف جن کا گذشتہ آیات میں ذکر ہوا۔ ( یہ)ٰھَذا  ۱۔۱۱

یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسمان و ۴۔۱۱

وئی ایک چیز تو بتالؤ؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہرچیز کا زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ ک

خالق صرف اور صرف ہللا ہے، تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے اس کے سوا کائنات 

 میں کوئی ہستی اس الئق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔
 

َن الِْحْْكََة َاِن اْشكُ  تَيْنَا لُْقمه ْيٌد     َولََقْد اه َ غَِن  َْحِ ََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسٖه ۚ َوَمْن َكَفَر فَِانَّ اّلٰله َّْشُكْر فَِان ِ ۭ َوَمْن ي   01ْر ّلِلٰه

ہر شکر کرنے واال ( ۴)تھی کہ تو ہللا تعاٰلی کا شکر کر ( ۱)اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی 

رے وہ جان لے کہ ہللا تعاٰلی بےنیاز اور اپنے ہی نفع کے لئے شکر کرتا ہے جو بھی ناشکری ک

 تعریفوں واال ہے۔

حضرت لقمان، ہللا کے نیک بندے تھے جنہیں ہللا تعاٰلی نے حکمت یعنی عقل فہم اور دینی  ۱۔۱۴

بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح 

بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بےفائدہ باتوں سے  حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا، راست

اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے 

کہ یہ غالم تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرکے اس کے سب سے بہترین دو حصے 

رے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ الؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوس

بکری ذبح کرکے اس کے سب سے بدترین حصے الؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے 
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گئے، پوچھنے پر انہوں نے بتالیا کہ زبان اور دل، اگر صحیح ہوں تو سب سے بہتر ہیں اور 

 (ابن کثیر)اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ 

ا مطلب ہے، ہللا کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرماں شکر ک ۴۔۱۴ 

 برداری۔
 

َك لَُظَْلٌ َعِظْْيٌ     ْ ِ ڼ ِانَّ الّٰشِ ُن َِلبِْنٖه َوُهَو يَِعُظٗه يهبَُنَّ ََل تُّْشِْك ِِبّلٰله   01َوِاْذ قَاَل لُْقمه

ہللا کے ! کہ میرے پیارے بچے اور جب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا

 (۴)بیشک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ( ۱)ساتھ شریک نہ کرنا 

ہللا تعاٰلی نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے  ۱۔۱۲

بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ 

 سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔  اپنی اوالد کو شرک

یہ بعض کے نزدیک حضرت لقمان ہی کا قول ہے اور بعض نے اسے ہللا کا قول قرار دیا  ۴۔۱۲

ا اِْیَمانَھُْم بِظُْلمٍ )ہے اور اس کی تائید میں وہ حدیث پیش کی ہے جو  َِّذْیَن ٰاَمنُْوا َولَْم یَْلبُِسْوٓ ۔ 8( اَل

علق سے وارد ہے جس میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کے نزول کے ت( 44:االنعام

ْرَك لَظُْلٌم َعِظْیمٌ ) یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے اور آیت  کا حوالہ دیا۔ ( 31:۔لقمان13( ڼ اِنَّ الشِّ

 مگر درحقیقت اس سے ہللا کا قول ہونے کی نہ تائید ہوتی ہے نہ تردید۔
 

نَْساَن  ْينَا اَْلِ يَْك   ۭ ِاَلَّ َوَوصَّ ُِلٗ ِِفْ عَاَمْْيِ َاِن اْشُكْر ِلْ َوِلَواِلَ ِفصه ٗه َوْهنًا عَٰله َوْهٍن وَّ لَْتُه ُامُّ يِْه ۚ َْحَ  01 الَْمِصْْيُ     ِبَواِلَ

ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ ( ۱)ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی 

کہ تو میری ( ۲)اور اس کی دودھ چھڑائی دو برس میں ہے  اسے حمل میں رکھا( ۴)اٹھا کر 

 میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔( تم سب کو)اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، 

توحید و عبادت اٰلہی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے اس نصیحت  ۱۔۱٤

 کی اہمیت واضح ہے۔ 

بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے، ماں پر بوجھ بڑھتا اس کا مطلب ہے رحم مادر میں  ۴۔۱٤

جاتا ہے جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماں کی اس مشقت کے 

ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم 

 رکھا جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔ 

 کہ مدت رضاعت دو سال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا ۲۔۱٤
 

نَْيا َمْعرُ  ٓ َاْن تُّْشَِك ِِبْ َما لَيَْس َِلَ ِبٖه ِعَْلٌ  فَََل تُِطْعهَُما َوَصاِحُْبَُما ِِف الُّ َك عَٰله ِٰ َوِاْن َجاَهده َِّبْع َسِبْيَل َمْن َاََنَب ِاَلَّ ۚ ُُثَّ ِاَلَّ َمْرِجُعُُكْ فَُانَب ات ئُُُكْ ِبَما ُكْنَُتْ ْوفًا ۡ وَّ

 01تَْعَملُْوَن     

اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے 

علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی 

ب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے تم جو کچھ کرتے تمہارا س( ۱)راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہو 

 ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کردوں گا۔

 یعنی مومنین کی راہ۔  ۱۔۱٢

یعنی میری طرف رجوع کرنے والوں کی پیروی اس لیے کرو کہ باآلخر تم سب کو میری ۴۔۱٢

ل کی جزا ہی بارگاہ میں آنا ہے، اور میری ہی طرف سے ہر ایک کو اس کے اچھے یا برے عم

ملنی ہے۔ اگر تم میرے راستے کی پیروی کرو گے اور مجھے یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو 

گے تو امید ہے کہ قیامت والے روز میری عدالت میں سرخرو ہو گے بصورت دیگر میرے 
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عذاب میں گرفتار ہو گے۔ سلسلہ کالم حضرت لقمان کی وصیتوں سے متعلق تھا۔ اب آگے پھر 

ان کی جارہی ہیں۔ جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ درمیان کی دو آیتوں میں وہی وصیتیں بی

ہللا تبارک وتعالی نے جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی۔ 

جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ لقمان نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی 

اپنا ذاتی مفاد بھی تھا۔ دوسرا یہ واضح ہو جائے کہ ہللا کی توحید و عبادت کیونکہ اس میں ان کا 

کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس 

 کا حکم والدین بھی دیں تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔
 

َآ ِاْن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة  َ لَِطْيٌف يهبَُنَّ ِاِنَّ ُ ۭ ِانَّ اّلٰله ِت ِّبَا اّلٰله ِت َاْو ِِف اَْلَْرِض ََّيْ وه مه ـَرٍة َاْو ِِف السَّ ْن َخْرَدٍل فَتَُكْن ِِفْ ََصْ  01َخِبْْيٌ     ِمٰ

خواہ کسی چٹان ( بھی)پھر وہ ( ۱)اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو ! پیارے بیٹے

میں ہو اسے ہللا تعاٰلی ضرور الئے گا ہللا تعاٰلی بڑا باریک بین میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین 

 اور خبردار ہے۔

ان تک کا مرجع خطیئۃ ہو تو مطلب گناہ اور ہللا کی نافرمانی واال کام ہے۔ اور اگر اس کا  ۱۔۱٦

مرجع خصلۃ ہو تو مطلب اچھائی یا برائی کی خصلت ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان اچھا یا برا کام 

ھی چھپ کر کرے، ہللا سے چھپا نہیں رہ سکتا، قیامت والے دن ہللا تعاٰلی اسے حاضر کر کتنا ب

لے گا، یعنی اس کی جزا دے گا اچھے عمل کی اچھی جزا، برے عمل کی بری جزا، رائی کے 

دانے کی مثال اس لئے دی کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس کا وزن محسوس ہوتا ہے نہ تول 

مخفی ( آبادی سے دور جنگل، پہاڑ میں)ے جھکا سکتا ہے۔ اسی طرح چٹان میں ترازو کے پلڑ

اگر تم میں سے کوئی شخص ' ترین جگہ ہے یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا 

بےسوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا، جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، ہللا تعاٰلی اسے 

اس لیے کہ وہ ( ۴۲۔۲مسند احمد، )' چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، 

لطیف وباریک بین ہے۔ اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے اور خبیر ہے اندھیری رات 

 میں چلنے والی چیونٹی کی حرکات و سکنات سے بھی وہ باخبر ہے۔
 

لهوَة َوْاُمْر ِِبلَْمْعُرْوِف َوانَْه عَ  ُمْوِر يهبَُنَّ َاِقِم الصَّ ِِلَ ِمْن َعْزِم اَْلُ  ۚ 01ِن الُْمْنَكِر َواْصَِبْ عَٰله َمآ َاَصابََك ۭ ِانَّ ذه

تو نماز قائم رکھنا اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں ! اے میرے پیارے بیٹے

 کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں( یقین مان( )۱)سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا 

 (۴)میں سے ہے 

اقامۃ صلوة، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور مصائب پر صبر کا اس لئے ذکر کیا کہ  ۱۔۱۷

 یہ تینوں اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد ہیں۔ 

یعنی مذکورہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی ہللا تعاٰلی نے تاکید فرمائی ہے اور  ۴۔۱۷

ار دیا ہے۔ یا یہ ترغیب ہے عزم و ہمت پیدا کرنے کی کیونکہ عزم و بندوں پر انہیں فرض قر

ہمت کے بغیر اطاعت مذکورہ عمل ممکن نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک َذالَِک کا مرجع صبر 

ہے۔ اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت ہے اور اس راہ میں شدائد و 

س لئے اس کے فوراً بعد صبر کی تلقین کرکے واضح مصائب اور طعن و مالمت ناگزیر ہے، ا

کر دیا کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا کہ یہ عزم و ہمت کے کاموں میں سے ہے اور اہل عزم و 

 ہمت کا ایک بڑا ہتھیار، اس کے بغیر فریضہ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں۔
 

َك ِللنَّاِس َوََل تَْمِش ِِف اَْلَْرِض  ْر َخدَّ ــْوٍر  َوََل تَُصٰعِ ُٰ ـَتاٍل فَ ْٰ بُّ ُكَّ ُم َ ََل ُُيِ  ۚ 01َمَرًحا   ۭ ِانَّ اّلٰله
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کسی تکبر کرنے والے ( ۴)اور زمین پر اکڑ کر نہ چل ( ۱)لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھال 

 شیخی خورے کو ہللا پسند نہیں فرماتا۔

کالم ہوں تو ان سے  یعنی تکبر نہ کر کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور جب وہ تجھ سے ہم ۱۔۱۲

منہ پھیر لے۔ یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے؛ صعر ایک بیماری ہے جو اونٹ کے سر 

یا گردن میں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے، یہاں بطور تکبر منہ پھیر لینے 

 (ابن کثیر)کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے 

مال ودولت یا جاہ و منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے  یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے۴۔۱۲

فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ ہللا کو ناپسند ہے، اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز وحقیر 

ہے، ہللا تعاٰلی کو یہی پسند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی وانکساری ہی اختیار کیے 

ہار نہ کرے کہ بڑائی صرف ہللا ہی کے لیے زیبا ہے رکھے اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظ

جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ 

وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر 

ئے چلے ہللا اس کی طرف قیامت والے ہوگا۔ جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہو

دن نہیں دیکھے گا۔ تاہم تکبر کا اظہار کیے بغیر ہللا کے انعامات کا ذکر یا اچھا لباس اور 

 خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔
 

ِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ۭ ِانَّ َاْنَكَر اَْلَْصَواِت لََصْوُت الَْحِمْْيِ      01َواْقِصْد ِِفْ َمش ْ

یقیناً آوازوں میں سب سے ( ۴)اور اپنی آواز پست کر ( ۱)اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر 

 بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔

یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے  ۱۔۱٢

۔ 45( ُشْوَن َعلَي ااْلَْرِض ھَْونًایَمْ )خالف ہو۔ اسی کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا 

 ہللا کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں۔ ( 81:الفرقان

یعنی چیخ یا چال کر بات نہ کر، اس لئے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا  ۴۔۱٢

آواز سب سے  تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی لیکن ایسا نہیں، بلکہ گدھے کی

گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو ' بدتر اور بری ہے۔ اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ 

 (بخاری، کتاب بدء الخلق اور مسلم وغیرہ)
 

ََ عَلَْيُُكْ ِنَعَمٗه َظا َب ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض َوَاس ْ وه مه ا ِِف السَّ َ َِسََّر لَُُكْ مَّ ََل َالَْم تََرْوا َانَّ اّلٰله ََل ُهًدى وَّ ِ ِبغَْْيِ ِعَْلٍ وَّ َاِدُل ِِف اّلٰله َِبِطنًَة ۭ َوِمَن النَّاِس َمْن َيُّ ِهَرًة وَّ

نِْْيٍ    ٍب مُّ  11ِكته

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہللا تعاٰلی نے زمین اور آسمان کی ہرچیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے 

بعض لوگ ہللا کے بارے ( ۴)ھرپور دے رکھی ہیں اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں ب( ۱)

 ۔(۲)میں بغیر علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں 

سے تعبیر کیا گیا ' یہاں کام سے لگا دیا ' جس کو ( فائدہ اٹھانا)تسخیر کا مطلب ہے انتفاع  ۱۔۴۰

، انہیں ہللا تعاٰلی نے ایسے ضابطوں ہے جیسے آسمانی مخلوْق، چاند، سورج، ستارے وغیرہ ہیں

کا پابند بنا دیا ہے کہ یہ انسانوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہو رہے 

ہیں۔ دوسرا مطلب تسخیر کا تابع بنا دینا ہے۔ چنانچہ بہت سی زمینی مخلوق کو انسان کے تابع بنا 

کرتا ہے جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ ہیں،  دیا گیا ہے جنہیں انسان اپنی حسب منشا استعمال

گویا تسخیر کا مفہوم یہ ہوا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لئے کام 

میں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ انسان کے تابع اور اس کے زیر اثر تصرف ہوں یا اس کے 

 ( فتح القدیر)تصرف اور تابعیت سے باال ہوں۔ 
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سے وہ نعمتیں مراد ہیں جن کا ادراک عقل، حواس وغیرہ سے ممکن ہو اور  ظاہری ۴۔۴۰

باطنی نعمتیں وہ جن کا ادراک و احساس انسان کو نہیں۔ یہ دونوں قسم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ 

 انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ 

کے بارے میں یعنی اس کے باوجود لوگ ہللا کی بابت جھگڑتے ہیں، کوئی اس کے وجود  ۲۔۴۰

 کوئی اس کے ساتھ شریک گرداننے میں اور کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے میں۔
 

َِبَۗءََن ۭ َاَولَوْ  َِّبُع َما َوَجْدََن عَلَْيِه اه ُ قَالُْوا بَْل نَت َِّبُعْوا َمآ َانَْزَل اّلٰله ُن يَْدُعْوُِهْ ِاٰله عََذا َوِاَذا ِقْيَل لَهُُم ات ْيطه ِعْْيِ    ََكَن الش َّ  10ِب السَّ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہللا کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم 

پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اسی کی تابعداری کریں گے، اگرچہ ( ۱)نے تو جس طریق 

 شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بالتا ہو۔

وئی عقلی دلیل ہے، نہ کسی ہادی کی ہدایت اور نہ کسی کتاب آسمانی یعنی ان کے پاس ک ۱۔۴۱

 سے کوئی ثبوت، گویا کہ لڑتے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔
 

ِ عَاِقبَ  ى ۭ َوِاَٰل اّلٰله َتْمَسَك ِِبلُْعْرَوِة الُْوثْقه ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اس ْ ٗهٓ ِاَٰل اّلٰله ُّْسَِلْ َوَْجَ ُموْ َوَمْن ي  11ِر   ُة اَْلُ

یقیناً اس نے ( ۴)اور ہو بھی نیکوکار ( ۱)اپنے آپ کو ہللا کے تابع کر دے ( شخص)اور جو 

 تمام کاموں کا انجام ہللا کی طرف ہے۔( ۲)مضبوط کڑا تھام لیا 

یعنی صرف ہللا کی رضا کے لئے عمل کرے اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی  ۱۔۴۴

 شریعت کی پیروی کرے۔ 

 مور بہ چیزوں کا اتباع اور منہیات کو ترک کرنے واال۔ یعنی ما  ۴۔۴۴

 یعنی ہللا سے اس نے مضبوط عہد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔ ۲۔۴۴
 

َ عَِلْْيٌۢ بِ  لُْوا ۭ ِانَّ اّلٰله ُُئُْم ِبَما َُعِ ِٰ ُزنَْك ُكْفُرٗه ۭ ِالَْينَا َمْرِجُعهُْم فَنُنَب ُدْوِر  َذاِت اَوَمْن َكَفَر فَََل َُيْ  11لصُّ

آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے پھر ہم ( ۱)کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں 

 تک سے واقف ہے۔( ۲)کے بھید ( ۴)ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا، بیشک ہللا سینوں 

بجا  اس لئے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ آپ کی کوشش اپنی جگہ ۱۔۴۲

 اور آپ کی خواہش بھی قابل قدر لیکن ہللا کی تقدیر اور مشیت سب پر غالب ہے۔ 

 یعنی ان کے عملوں کی جزا دے گا۔  ۴۔۴۲

 پس اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ ۲۔۴۲
 

ُِهْ ِاٰله عََذاٍب غَِلْيظٍ     11نَُمـتُِٰعهُْم قَِلْيًَل ُُثَّ نَْضَطرُّ

ہم انہیں نہایت بیچارگی کی حالت میں سخت ( باآلخر)ئدہ دے دیں لیکن ہم انہیں گو کچھ یونہی فا

 (۱)عذاب کی طرف ہنکالے جائیں گے 

یعنی دنیا میں آخر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کہاں تک شاد کام  ۱۔۴٤

ی ہونگے؟ یہ دنیا اور اسکی لذتیں تو چند روزہ ہیں، اس کے بعد ان کے لئے سخت عذاب ہ

 عذاب ہے۔
 

ُِهْ  ِ ۭ بَْل اَْكََثُ ُ ۭ قُِل الَْحْمُد ّلِلٰه ِت َواَْلَْرَض لََيُقْولُنَّ اّلٰله وه مه ْن َخلََق السَّ ْن َسَالََْتُْم مَّ
ِٕ
 11 ََل يَْعلَُمْوَن    َولَى

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو ضرور جواب دیں گے کہ 

 لیکن ان میں اکثر بےعلم ہیں۔( ۴)ہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے الئق ہللا ہی ہے تو ک( ۱)ہللا 
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یعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسمانوں و زمین کا خالق ہللا ہے نہ کہ وہ معبود جن کی وہ  ۱۔۴٢

 عبادت کرتے ہیں۔

 اس لئے کہ ان کے اعتراف سے ان پر حجت قائم ہوگئی۔ ۴۔۴٢
 

ِت  وه مه ِ َما ِِف السَّ َ ُهَو الَْغِنُّ الَْحِمْيُد    ّلِلٰه  11َواَْلَْرِض ۭ ِانَّ اّلٰله

یقیناً ہللا تعاٰلی بہت بڑا بےنیاز ( ۱)آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ہللا ہی کا ہے 

 ۔(۲)اور سزاوار حمد ثنا ہے ( ۴)

کا محتاج بھی  یعنی ان کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی اور مدبر و متصرف کائنات ۱۔۴٦

 وہی۔ 

 بےنیاز ہے اپنے ماسوائے یعنی ہرچیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔  ۴۔۴٦

اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں۔ پس اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے،  ۲۔۴٦

 اس پر آسمان و زمین میں سزاوار حمد و ثنا صرف اسی کی ذات ہے۔
 

ِ  َولَْو َانَّ  ُت اّلٰله مه ا نَِفَدْت َُكِ ٍر مَّ ْبَعُة َاِْبُ ٗه ِمْنْۢ بَْعِدٖه س َ الَْبْحُر يَُمدُّ َ َعزِْيٌز َحِكْْيٌ     َما ِِف اَْلَْرِض ِمْن ََشَـَرٍة َاْقََلٌم وَّ  11 ۭ ِانَّ اّلٰله

ن درختوں کے اگر قلمیں ہوجائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ا( تمام)روئے زمین کے 

بیشک ہللا تعاٰلی غالب ( ۱)کے بعد سات سمندر اور ہوں تاہم ہللا کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے 

 اور باحکمت ہے۔

اس میں ہللا تعاٰلی کی عظمت و کبریائی، جاللت شان، اس کے اسمائے حسٰنی اور صفات  ۱۔۴۷

حاطہ یا ان سے عالیہ اور اس کی عظمتوں کا بیان ہے کہ وہ اتنے ہیں کہ کسی کے لئے ان کا ا

آگاہی یا ان کی حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں اگر ان کا شمار کرنا حیطہ تحریر میں النا 

چاہے، تو دنیا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائیں، سمندروں کے پانی سے بنائی ہوئی سیاہی 

جاللت ختم ہو جائے، لیکن ہللا کی معلومات، اس کی تخلیق و صنعت کے عجائبات اور عظمت و 

( ابن کثیر)کے مظاہر کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ سات سمندر بطور مبالغہ ہے، حصر مراد نہیں 

اس لیے کہ ہللا کی آیات و کلمات کا حصر و احصاء ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی مفہوم کی ایک آیت 

 سورہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔
 

ْيعٌۢ بَِصْْيٌ   َما َخلُْقُُكْ َوََل بَْعثُُُكْ ِاَلَّ َكنَْفٍس  َ ََسِ اِحَدٍة ۭ ِانَّ اّلٰله  11وَّ

بیشک ہللا ( ۱)تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا، 

 تعاٰلی سننے واال دیکھنے واال ہے۔

یعنی اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنے یا  ۱۔۴۲

دا کرنے کی طرح ہے۔ اس لئے وہ جو چاہتا ہے لفظ ُکْن سے پلک جھپکتے میں معرض وجود پی

 میں آجاتا ہے۔
 

ْمَس َوالْقَ  ـَر الشَّ َّْيِل َوَِسَـّ َاَر ِِف ال َاِر َويُْو ِلُج الِنَّ َّْيَل ِِف الِنَّ َ يُْو ِلُج ال ٓ َاَجٍل َالَْم تََر َانَّ اّلٰله رِْيٓ ِاٰله ْ َ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْْيٌ     َمَر ۡ ُك  َيَّ َانَّ اّلٰله َسمًّى وَّ  11مُّ

سورج ( ۱)کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہللا تعاٰلی رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے 

ہللا تعاٰلی ( ۴)چاند کو اسی نے فرماں بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے 

 م کرتے ہو خبردار ہے۔ہر اس چیز سے جو ت

یعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے، جس سے دن بڑا اور رات  ۱۔۴٢

چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے، اور پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات میں 

 شامل کر دیتا ہے، جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے سردیوں میں ہوتا ہے۔ 
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سے مراد قیامت تک ہے یعنی سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا ' مقررہ وقت تک '  ۴۔۴٢ 

نظام، جس کا ہللا نے ان کو پابند کیا ہوا ہے قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا۔ دوسرا مطلب ہے کہ 

ایک متعینہ منزل تک، یعنی ہللا نے ان کی گردش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا 

ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور دوسرے روز پھر وہاں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر  ہوا

آکر ٹھہر جاتا ہے ایک حدیث سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے 

حضرت ابو ذر رضی ہللا عنہ سے فرمایا جانتے ہو، یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر رضی ہللا 

ے میں نے کہا ہللا اور کے رسول خوب جانتے ہیں فرمایا اس کی آخری منزل عرش عنہ کہت

الہی ہے یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب 

سے اجازت مانگتا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے تو جہاں سے آیا ہے وہی لوٹ جا۔ 

نے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا جیسا کہ قرب قیامت کی تو وہ مشرق سے طلوع ہو

عالمات میں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی ہللا عنہما فرماتے ہیں سورج رہٹ کی طرح ہے، 

دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، جب غروب ہوجاتا ہے، تو رات کو زمین کے نیچے 

سے طلوع ہوجاتا ہے۔ اسی طرح چاند کا معاملہ اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق 

 ہے۔
 

َ ُهَو الَْعِٰلُّ اْلَكبِ  َ ُهَو الَْحقُّ َوَانَّ َما يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنِه الَْباِطُل   َوَانَّ اّلٰله ِِلَ ِِبَنَّ اّلٰله    11ْْيُ   ذه

کو لوگ  اس وجہ سے ہیں کہ ہللا تعاٰلی حق ہے اور اس کے سوا جن جن( انتظامات)یہ سب 

 (۴)اور یقیناً ہللا تعاٰلی بہت بلندیوں واال اور بڑی شان واال ہے ( ۱)پکارتے ہیں سب باطل ہیں 

یعنی یہ انتظامات یا نشانیاں، ہللا تعاٰلی تمہارے لئے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ  ۱۔۲۰

کچھ ہو رہا کائنات کا نظام چالنے واال صرف ایک ہللا ہے، جس کے حکم اور مشیت سے سب 

ہے، اور اس کے سوا سب باطل ہے یعنی کسی کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے بلکہ اس کے 

محتاج ہیں کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک 

 ( ابن کثیر)ذرے کو بھی ہالنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے 

سے بڑا کوئی۔ اس کی عظمت شان، علوم مرتبہ  اس سے برتر شان واال کوئی ہے نہ اس ۴۔۲۰

 اور بڑائی کے سامنے ہرچیز حقیر اور پست ہے۔
 

ِِلَ ََلٰيهتٍ  يهِتِه ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ْن اه ِ ِلُْيِيَُُكْ ِمٰ رِْي ِِف الَْبْحِر ِبِنْعَمِت اّلٰله ِٰ َصبَّاٍر َشُكْوٍر   َالَْم تََر َانَّ الُْفِْلَ َّتْ ُُ ٰ  10 ِل

غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں ہللا کے فضل سے چل رہی ہیں اس لئے کہ وہ  کیا تم اس پر

کے لئے ( ۴)یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے ( ۱)تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے، 

 بہت سی نشانیاں ہیں۔

ی یعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا، یہ بھی اس کے لطف و کرم کا ایک مظہر اور اس ک ۱۔۲۱

قدرت تسخیر کا ایک نمونہ ہے، اس نے ہوا اور پانی کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر 

 کی سطح پر کشتیاں چل سکیں، 

 ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی تندی اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔

 کرنے والے۔ تکلیفوں میں صبر کرنے والے، راحت اور خوشی میں ہللا کا شکر ۴۔۲۱
 

هىُْم ِاَٰل الََْبِٰ فَِمِْنُ  ا ََنٰه ْيَن   فَلَمَّ َ ُمْخِلِصْْيَ ََلُ اٰلِ لَِل َدَعُوا اّلٰله ْوٌج ََكلظُّ َْيُْم مَّ يهِتنَآ ِاَلَّ ُكُّ َختَّاٍر َكُفْوٍر َوِاَذا غَش ِ ــَحُد ِِبه ْقتَِصٌد   ۭ َوَما ََيْ  11ْم مُّ

خلوص کے ساتھ ( نہایت)کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ اور جب سمندر پر موجیں سائبانوں 

انہیں نجات دے کر ( باری تعالیٰ )پھر جب وہ ( ۱)اعتقاد کر کے ہللا تعاٰلی ہی کو پکارتے ہیں 
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اور ہماری آیتوں کا ( ۴)خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں 

 (۲)رے ہوں۔ انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشک

یعنی جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں  ۱۔۲۴

کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لینا نظر آتا ہے تو پھر سارے 

ہیں جو زمینی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسمانی ہللا کو پکارتے 

 واقعی اور حقیقی معبود ہے

بعض نے مقتصد کے معنی بیان کیے ہیں عہد کو پورا کرنے واال، یعنی بعض ایمان، ۴۔۲۴

توحید اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرداب میں انہوں نے کیا تھا۔ ان کے 

افر۔ پس بعض ان میں سے نزدیک کالم میں حذف ہے، تقدیر کالم یوں ہوگا۔ فمنھم مقتصد ومنھم ک

مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں، دوسرے مفسرین کے نزدیک اس کے معنی اعتدال پر رہنے 

واال اور یہ باب انکار سے ہوگا۔ یعنی اتنے ہولناک حاالت اور پھر وہاں رب کی اتنی عظیم آیات 

۔ انسان اب کا مشاہدہ کرنے اور ہللا کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی

بھی ہللا کی مکمل عبادت و اطاعت نہیں کرتا؟ اور متوسط راستہ اختیار کرتا ہے، جب کہ وہ 

حاالت، جن سے گزر کر آیا ہے مکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں۔ نہ کہ اعتدال کا۔ مگر پہال 

 مفہوم سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

 ر ناشکری کرنے واال۔ختار غدار کے معنی میں ہے بد عہدی کرنے واال کفو۲۔۲۴
 

ٖه ۡ َوََل َمْولُْوٌد ُهَو َجازٍ  َلِ َُّقْوا َربَُُّكْ َواْخَشْوا يَْوًما َلَّ ََيْزِْي َواِلٌ َعْن وَّ َا النَّاُس ات َُّيُّ ٓ وُة َّيه نَُُّكُ الَْحيه ِ َحق  فَََل تَُغرَّ ٖه َشـْيـــــ ًا    ۭ ِانَّ َوْعَد اّلٰله اِلِ  َعْن وَّ

نَْيا     ِ الْغَُرْوُر     ۪ الُّ نَُُّكْ ِِبّلٰله  11 َوََل يَُغرَّ

لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا 

ہللا کا وعدہ سچا ( یاد رکھو( )۱)سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے واال ہوگا 

تمہیں ( شیطان)گی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تمہیں دنیا کی زند( دیکھو)ہے 

 دھوکے میں ڈال دے۔

جاز اسم فاعل ہے َجْزی یَْجِزی سے، بدلہ دینا، مطلب یہ ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو  ۱۔۲۲

بچانے کے لئے اپنی جان کا بدلہ، یا بیٹا باپ کے بدلے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کر دے، تو 

یں ہوگا، ہر شخص کو اپنے کئے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جب باپ بیٹا ایک دوسرے وہاں ممکن نہ

کے کام نہ آسکیں گے تو دیگر رشتے داروں کی کیا حیثیت ہوگی، اور وہ کیوں کر ایک 

 دوسرے کو نفع پہنچا سکیں گے۔
 

اعَِة   ۚ َويََُنُِٰل الَْغْيَث ۚ َويَْعََلُ مَ  َ ِعْنَدٗه ِعَْلُ السَّ اَذا تَْكِسُب غًَدا   ۭ َوَما تَْدِرْي نَْفسٌۢ ِِبَٰيِ َاْرٍض تَُمْوُت   ۭ ِانَّ ِانَّ اّلٰله َ ا ِِف اَْلَْرَحاِم ۭ َوَما تَْدِرْي نَْفٌس مَّ  اّلٰله

   11عَِلْْيٌ َخِبْْيٌ  

بیشک ہللا تعاٰلی ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں 

کرے گا؟ نہ کسی کو یہ معلوم ( کچھ)نہیں جانتا کہ کل کیا ( بھی)جانتا ہے کوئی جو ہے اسے 

 ہللا تعاٰلی پورے علم واال اور صحیح خبروں واال ہے۔( یاد رکھو)ہے کہ کس زمین میں مرے گا 

حدیث میں آتا ہے کہ پانچ چیزیں مفاتیح الغیب ہیں، جنہیں ہللا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ۱۔۲٤

کی عالمات تو نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بیان فرمائیں ہیں لیکن قیامت کے وقوع  قرب قیامت

کا یقینی علم ہللا کے سوا کسی کو نہیں، کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی مرسل کو، بارش کا 

معاملہ بھی ایسا ہی ہے آثار و عالئم سے تخمینہ تو لگایا جاتا اور لگایا جاسکتا ہے لیکن یہ بات 

تجربہ و مشاہدے کا حصہ ہے کہ یہ تخمینے کبھی صحیح نکلتے ہیں اور کبھی  ہر شخص کے

غلط۔ حتی کہ محکمہ موسمیات کے اعالنات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ جس سے 
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صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی یقینی علم ہللا کے سوا کسی کو نہیں۔ رحم مادر میں مشینی 

تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی؟ لیکن ماں کے پیٹ میں ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ 

نشوونما پانے واال یہ بچہ نیک بخت ہے یا بدبخت ناقص ہوگا یا کامل، خوب رو ہوگا یا بد شکل، 

کاال ہوگا یا گورا، وغیرہ باتوں کا علم ہللا کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ انسان کل کیا کرے گا؟ وہ 

کا؟ کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں کہ وہ اس کی زندگی  دین کا معاملہ ہو یا دنیا

میں آئے گا بھی یا نہیں؟ اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا کچھ کرے گا؟ موت کہاں آئے گی؟ 

گھر میں یا گھر سے باہر اپنے وطن میں یا دیار غیر میں جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں 

 ی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے؟ کسی کو معلوم نہیں۔اپنی آرزوؤں اور خواہشات ک
 

 

 سورة السجدة
 (۲۰۔ تعداد آیات  ۲۴سورة السجدة ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں ہللا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے۔

 
 ۚ Ǻالٰۗمۗ    

 الف الم میم

 سورة سجدہ مکی ہے اس میں تیس آیتیں اور تین رکوع ہیں ۲۴َرةُ السَّْجَد ِة ُسوْ 
 

لَِمْْيَ     ٰبِ الْعه ِب ََل َريَْب ِفْيِه ِمْن رَّ  Ąۭتََْنِيُْل اْلِكته

 (۱)بال شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے 

ھَْل ( )اور دوسری رکعت میں)یں الَمَّ السَّْجَدہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی جمعہ کے دن فجر نماز م

ْنَسانِ  اسی طرح یہ بھی سند سے ( صحیح بخاری)پڑھا کرتے تھے ( ُسْوَرة دہر( )اَٰتی َعلَی ااْلِ

ثابت ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورة الم السجدہ اور سورہ ملک 

 (۲٤۰، مسند احمد أ۲٢۴ترمذی )پڑھا کرتے تھے 

مطلب یہ ہے کہ جھوٹ، جادو، کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ  ۱۔۴

 رب العالمین کی طرف سے آسمانی کتاب ہدایت ہے۔
 

ْن قَبْ  َِّذْيٍر ِمٰ ْن ن آ َاتههىُْم ِمٰ َِٰك ِلُتْنِذَر قَْوًما مَّ ب ىُه ۚ بَْل ُهَو الَْحـقُّ ِمْن رَّ  Ǽِِلَ لََعلَّهُْم َُّيَْتُدْوَن    َاْم يَُقْولُْوَن افََْته

بلکہ یہ تیرے رب تعاٰلی کی طرف سے ( نہیں نہیں( )۱)کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے 

تاکہ وہ ( ۴)حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جنکے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے واال نہیں آیا 

 راہ راست پر آجائیں۔

رب العالمین کے نازل کردہ اس کالم بالغت نظام کی بابت یہ  یہ بطور توبیخ کے ہے کہ کیا ۱۔۲

 نے گھڑ لیا ہے؟( محمد صلی ہللا علیہ وسلم)کہتے ہیں کہ اسے 

جیسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی )یہ نزول قرآن کی علت ہے۔ اس سے معلوم ہوا  ۴۔۲

م کو بھی کہ عربوں میں نبی پہلے نبی تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السال( ہے
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عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے۔ وہللا اعلم۔ اس اعتبار سے قوم سے مراد پھرخاص قریش 

 ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی ہللا علیہ وسلم 

 سے پہلے نہیں آیا۔
 

ٍم ُُثَّ  ِت َواَْلَْرَض َوَما بَيَِْنَُما ِِفْ ِسـتَِّة َاَّيَّ وه مه ْي َخلََق السَّ ِ ُ اَّلَّ ََل َشِفْيعٍ ۭ َافَََل تََتَذكَُّرْوَن    َاّلٰله ِلٍٰ وَّ ْن ُدْوِنٖه ِمْن وَّ ي عََٰل الَْعْرِش ۭ َما لَُُكْ ِمٰ َتوه  Ćاس ْ

ہللا تعاٰلی وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان درمیان ہے سب کو چھ دن میں پیدا کر 

کیا ( ۴)دگار اور سفارشی نہیں تمہارے لئے اس کے سوا کوئی مد( ۱)دیا پھر عرش پر قائم ہوا 

 ۔(۲)اس پر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے 

ُ الَِّذْي َخلََق السَّٰمٰوِت َوااْلَْرَض فِْي ِستَِّة اَیَّاٍم ثُمَّ اْستَٰوى َعلَي )اس کے لئے دیکھئے  ۱۔٤ اِنَّ َربَُّكُم ہللٰاٰ

ٰرتٍ  ۘ   اْلَعْرِش یُْغِشي الَّْیَل النَّھَاَر یَْطلُبُٗه َحثِْیثًا  الشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجْوَم ُمَسخَّ ااََل لَهُ اْلَخْلُق ۘ  بِاَْمِرٖہ   ۘ  وَّ

ُ َربُّ اْلٰعلَِمْینَ  ۘ  َوااْلَْمُر   کا حاشیہ یہاں اس مضمون کو دہرانے سے ( 52:۔ االعراف7( تَٰبَرَك ہللٰاٰ

ت کے ذکر سے شاید وہ مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہللا تعاٰلی کے کمال قدرت اور عجائب صنع

 قرآن کو سنیں اور اس پر غور کریں۔ 

یعنی وہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا، جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے ہللا کے عذاب  ۴۔٤

 کو ٹال دے، نہ وہاں کوئی سفارشی ہی ایسا ہوگا جو تمہاری سفارش کر سکے۔ 

کیا پھر تم نصیحت ! سہ رکھنے والویعنی اے غیر ہللا کے پجاریو اور دوسروں پر بھرو ۲۔٤

 حاصل نہیں کرتے؟
 

َماِۗء ِاَٰل اَْلَْرِض ُُثَّ يَْعُرُج ِالَْيِه ِِفْ يَْوٍم ََكَن ِمْقَداُرٗهٓ َالَْف َسـنٍَة مِٰ  ُِٰر اَْلَْمَر ِمَن السَّ ْوَن    يَُدب ا تَُعدُّ  Ĉمَّ

ایک ایسے دن میں ( وہ کام)ر پھ( ۱)کام کی تدبیر کرتا ہے ( ہر)وہ آسمان سے لے کر زمین تک 

 (۴)اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ 

آسمان سے، جہاں ہللا کا عرش اور لوح محفوظ ہے، ہللا تعاٰلی زمین پر احکام نازل فرماتا  ۱۔٢

ر زندگی، صحت اور ہے یعنی تدبیر کرتا اور زمین پر ان کا نفاذ ہوتا ہے۔ جیسے موت او

مرض، عطا اور منع، غنا اور فقر، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت، وغیرہ، ہللا تعاٰلی عرش کے 

 اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کرتا ہے۔ 

یعنی پھر اس کی یہ تدبیر یا امر اس کی طرف واپس لوٹتا ہے ایک ہی دن میں جسے فرشتے ۴۔٢

اور صعود کا یا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ ہزار سال میں طے  لے کر جاتے ہیں

کرے۔ یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال ہللا کی بارگاہ میں 

پیش ہوں گے۔ اس یوم کی تعیین و تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختالف ہے امام شوکانی 

ضمن میں ذکر کیے ہیں اس لیے حضرت ابن عباس نے اس کے بارے اقوال اس  ۱۲،۱٦نے 

میں توقف کو پسند فرمایا اور اس کی حقیقت کو ہللا کے سپرد کر دیا ہے۔ صاحب ایسر التفاسیر 

َوَكاَیِّْن )لکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین مقامات پر آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے۔

ْن قَْریٍَة اَْملَیْ  میں یوم کا لفظ عبارت ( 24:۔ الحج44( َواِلَيَّ اْلَمِصْیرُ  ۘ  ُت لَھَا َوِھَى ظَالَِمةٌ ثُمَّ اََخْذتُھَا  مِّ

ہے اس زمانہ اور مدت سے جو ہللا کے ہاں اور سورہ معارج میں جہاں یوم کی مقدار پچاس 

راد دنیا کا ہزار سال بتالئی گئی ہے یوم حساب مراد ہے اور اس مقام زیر بحث میں یوم سے م

 آخری دن ہے جب دنیا کے تمام معامالت فنا ہو کر ہللا کی طرف لوٹ جائیں گے۔
 

ِحْْيُ     هَاَدِة الَْعزِيُْز الرَّ َِلُ الْغَْيِب َوالشَّ ِِلَ عه   Čذه

 یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے واال، زبردست غالب بہت ہی مہربان۔
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ٍء َخلََقٗه وَ  ْيٓ َاْحَسَن ُكَّ ََشْ ِ نَْساِن ِمْن ِطْْيٍ    اَّلَّ  Ċۚبََدَا َخلَْق اَْلِ

 ۔(۴)اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی ( ۱)جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی 

یعنی جو چیز بھی ہللا تعاٰلی نے بنائی ہے، وہ چوں کہ اس کی حکمت و مصلحت کا اعتدال  ۱۔۷

ہے۔ یوں اس کی بنائی ہوئی ہرچیز حسین ہے  ہے، اس لئے اس میں اپنا ایک حسن اور انفرادیت

اور بعض نے اَ ْحَسَن کے معنی اَْتُکَن و اَْحَکَم کے کئے ہیں، یعنی ہرچیز مضبوط اور پختہ بنائی۔ 

بعض نے اسے اَ ْلھََم کے مفہوم میں لیا یعنی ہر مخلوق کو ان چیزوں کا الہام کر دیا جس کی وہ 

 محتاج ہے۔ 

علیہ السالم کو مٹی سے بنایا جن سے انسانوں کا آغاز ہوا اور اس کی یعنی انسان اول آدم ۴۔۷

زوجہ حضرت حوا کو آدم علیہ السالم کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا جیسا کہ احادیث سے معلوم 

 ہوتا ہے۔
 

هِْْيٍ     اٍۗء مَّ ْن مَّ  ۚ Ďُُثَّ َجَعَل نَْسَِلٗ ِمْن ُسلهََلٍ ِمٰ

 (۱)کے نچوڑ سے چالئی  پھر اس کی نسل ایک بےوقعت پانی

یعنی منی کے قطرے سے، مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جوڑا بنانے کے بعد، اس کی نسل  ۱۔

کے لئے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں، ان کے جنسی 

ر مالپ سے جو قطرہ آب، عورت کے رحم میں جائے گا، اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش ک

 باہر بھیجتے رہیں گے۔
 

ا َدَة    ۭ قَِلْيًَل مَّ
ِٕ
بَْصاَر َواَْلَفــْـ ْمَع َواَْلَ ْوِحٖه َوَجَعَل لَُُكُ السَّ ىُه َونََفَخ ِفْيِه ِمْن رُّ  Ḍتَْشُكُرْوَن       ُُثَّ َسٰوه

اسی نے تمہارے کان آنکھیں اور ( ۱)جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اس نے روح پھونکی 

 (۴)تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو ( اس پر بھی( )۴) دل بنائے

یعنی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں نشو و نما کرتے، اس کے اعضا بناتے، سنوارتے ہیں  ۱۔٢

 اور پھر اس میں روح پھونکتے ہیں۔ 

یعنی ساری چیزیں پیدا کیں تاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل کر دے، پس تم سننے والی بات کو  ۴۔٢

 کو دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو اور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔ سن س

یعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ ہللا کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا  ۲۔٢

 ہے یا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں۔
 

ِفُرْوَن  َوقَالُْوٓا َءِاَذا َضلَلْنَا ِِف اَْلَْرِض ءَ  ْم كه ِ   01ِاَنَّ لَِفْي َخلٍْق َجِديٍْد ڛ بَْل ُِهْ ِبِلَقاۗي ِ َرّٰبِ

کیا پھر نئی پیدائش میں آجائیں ( ۱)اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے 

 کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی مالقات کے منکر ہیں۔( بات یہ ہے)گے؟ بلکہ 

ی دوسری چیز غالب آجائے اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جائیں تو جب کسی چیز پر کوئ ۱۔۱۰

سے تعبیر کرتے ہیں َضلَلُنَا فِْی ااْلَْرِض کے معنی ہوں کے کہ جب ( گم ہو جانے)اس کو ضاللت 

 مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں غائب ہو جائے گا۔
 

َ بِ  ْي ُوٰكِ ِ َِلُ الَْمْوِت اَّلَّ ٰهىُُكْ مَّ ُُِٰكْ تُْرَجُعْوَن    قُْل يََتَوف    00ُُكْ ُُثَّ ِاٰله َرب

پھر تم سب ( ۱)کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے ! کہہ دیجئے

 اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

یعنی اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آجائے تو وہ آکر روح قبض  ۱۔۱۱

 کر لے۔
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َ وَ  ْعنَا فَاْرِجْعنَا ن ََن َوََسِ َّنَآ َابَّْصْ ْم ۭ َرب ِ ٓي ِاِذ الُْمْجرُِمْوَن ََنِكُسْوا ُرُءْوِسهِْم ِعْنَد َرّٰبِ   01ْعَمْل َصاِلًحا ِاَنَّ ُمْوِقنُْوَن    لَْو تَره

کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہگار لوگ اپنے رب تعاٰلی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں 

تو ہمیں واپس لوٹا دے ہم ( ۴)ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ! ہیں گے اے ہمارے ربگے، ک( ۱)

 ۔(۲)نیک اعمال کریں گے ہم یقین کرنے والے ہیں 

 یعنی اپنے کفر و شرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے۔  ۱۔۱۴

سن لیا۔  یعنی جس کو جھٹالیا کرتے تھے، اسے دیکھ لیا، جس کا انکار کرتے تھے، اسے ۴۔۱۴

یا تیری وعیدوں کی سچائی کو دیکھ لیا اور پیغمبروں کی تصدیق کو سن لیا، لیکن اس وقت کا 

 دیکھنا، سننا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ 

 لیکن اب یقین کیا تو کس کام کا؟ اب تو ہللا کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا جسے بھگتنا ہوگا۔ ۲۔۱۴
 

ِعْْيَ     َولَْو ِشئْنَا ََلٰتَيْنَا ُكَّ  َ ِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِس َاَْجَ َّنَّ ْ ََلَْملََٰئَّ ََجَ ِٕىَا َولهِكْن َحقَّ الَْقْوُل ِمٰنِ  01نَْفٍس ُهده

فرما دیتے، لیکن میری بات بالکل حق ہو چکی ( ۱)اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب 

 ۔(۴)ر دونگا ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر ک

 یعنی دنیا میں، لیکن یہ ہدایت جبری ہوتی، جس میں امتحان کی گنجائش نہ ہوتی۔  ۱۔۱۲

یعنی انسانوں کی دو قسموں میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان سے جہنم کو  ۴۔۱۲

 بھرنے والی میری بات سچ ثابت ہوگی۔
 

 01َذا   ۚ ِاَنَّ نَِسيْنهُُكْ َوُذْوقُْوا عََذاَب الُْخِْلِ ِبَما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن    فَُذْوقُْوا ِبَما نَِسيَُْتْ ِلَقاَۗء يَْوِمُُكْ ھه 

اب تم اپنے اس دن کی مالقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھِو ہم نے بھی تمہیں بھال دیا 

 سے ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھو۔( کی شامت)اور اپنے کئے ہوئے اعمال ( ۱)

ح تم ہمیں دنیا میں بھالئے رہے، آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے یعنی جس طر ۱۔۱٤

 ورنہ ظاہر بات ہے کہ ہللا تو بھولنے واال نہیں ہے۔
 

ْم َوُِهْ ََل  ِ ْمِد َرّٰبِ بَُّحْوا ِِبَ س َ ْوا ُْسًَّدا وَّ ْيَن ِاَذا ُذكُِٰرْوا ِّبَا َخرُّ ِ يهِتنَا اَّلَّ ََّما يُْؤِمُن ِِبه َتْكَِبُ  ِان  {السجدہ}۞01ْوَن    يَس ْ

جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ( ۱)ہماری آیاتوں پر وہی ایمان التے ہیں 

( ۲)اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں ( ۴)سجدے میں گر پڑتے ہیں 

 ۔(٤)اور تکبر نہیں کرتے 

 یعنی تصدیق کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔  ۱۔۱٢

 یعنی ہللا کی آیات کی تعظیم اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔  ۴۔۱٢

یعنی رب کو ان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے الئق نہیں ہیں اور  ۲۔۱٢

اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں جن میں سے سب سے بڑی اور کامل 

ِ َو بَِحْمِدٖہ، ُسْبَحاَن َربَِّی ااْلَٰعٰلی َو نعمت ایمان کی ہدایت ہے۔ یعنی وہ اپنے س جدوں میں، ُسْبَحاَن ہللٰاٰ

 بََحْمِدٖہ وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں۔ 

یعنی اطاعت وانقیاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں ٤۔۱٢

بب ہے۔ اس لیے اہل کرتے۔ اس لیے کہ ہللا کی عبادت سے تکبر کرنا، جہنم میں جانے کا س

ایمان کا معاملہ ان کے برعکس ہوتا ہے وہ ہللا کے سامنے ہر وقت عاجزی ذلت ومسکینی اور 

 خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔
 

ُْم يُْنِفُقْوَن  ا َرَزْقِنه ِمـمَّ َطَمًعا   ۡ وَّ ُْم َخْوفًا وَّ  01     تَـَتَجاِفه ُجنُْوُّبُْم َعِن الَْمَضاِجعِ يَْدُعْوَن َرّبَّ
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اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ ( ۱)ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں 

 (۲)اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں ( ۴)پکارتے ہیں 

پڑھتے توبہ استغفار، تسبیح تحمید اور دعا الحاح و ( تہجد)یعنی راتوں کو اٹھ کر نوافل  ۱۔۱٦

  زاری کرتے ہیں۔

یعنی اس کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عتاب و  ۴۔۱٦

غضب اور مؤاخذہ و عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ محض امید ہی امید نہیں رکھتے کہ عمل سے 

بےپرواہ ہو جائیں جیسے بےعمل اور بدعمل لوگوں کا شیوہ ہے اور نہ عذاب کا اتنا خوف 

کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں کہ یہ مایوسی بھی کفر وضاللت  طاری کر لیتے ہیں کہ ہللا

 ہے۔

اور عام صدقہ و خیرات دونوں شامل ہیں، اہل ایمان ( زکٰوة)یعنی انفاق میں صدقات واجبہ ۲۔۱٦

 دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ہیں۔
 

ِة َاْعُْيٍ ۚ  ْن قُرَّ آ ُاْخِفَي لَهُْم ِمٰ  01َجَزاۗءًۢ ِبَما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن     فَََل تَْعََلُ نَْفٌس مَّ

کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشیدہ کر رکھی ہے 

 (۴)جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے ( ۱)

و نفس نکرہ ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی ہللا کے سوا کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں ک ۱۔۱۷

جو اس نے مذکورہ اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی ہیں جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو 

جائیں گی۔ اس کی تفسیر میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ ہللا 

تعاٰلی فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی 

ہیں دیکھیں کسی کان نے ان کو سنا نہیں نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر آنکھ نے ن

 ہوا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہللا کی رحمت کا مستحق بننے کے لئے اعمال صالحہ کا اہتمام  ۴۔۱۷

 ضروری ہے۔
 

   01َافََمْن ََكَن ُمْؤِمنًا ََكَْن ََكَن فَاِسقًا ڼ ََل يَْسـَتٗوَن   

 یہ برابر نہیں ہو سکتے۔( ۱)ن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ کیا جو موم

یہ استفہام انکاری ہے یعنی ہللا کے ہاں مومن اور کافر برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان  ۱۔۱۲

بڑا فرق و تفاوت ہوگا مومن ہللا کے مہمان ہوں گے۔ اور اعزاز و کرام کے مستحق اور فاسق و 

ڑیوں میں جکڑے ہوئے جہنم کی آگ میں جھلسیں گے۔ اس مضمون کافر تعزیر و عقوبت کی بی

یِّٰاِت اَْن نَّْجَعلَھُْم )کو دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثالً  اَْم َحِسَب الَِّذْیَن اْجتََرُحوا السَّ

لِٰحِت  ْحیَاھُْم َوَمَماتُھُْم ۘ  َسَوا ۘ  َكالَِّذْیَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُوا الٰصٰ اَْم ( )43:۔ الجاثیہ25( َء َما یَْحُكُمْونَ ۘ  اسَ  ۘ  ًء مَّ

لِٰحِت َكاْلُمْفِسِدْیَن فِي ااْلَْرِض  ارِ  ۘ  نَْجَعُل الَِّذْیَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُوا الٰصٰ ( 44:۔ص14( اَْم نَْجَعُل اْلُمتَّقِْیَن َكاْلفُجَّ

 وغیرہ۔( 40:۔ الحشر58( ٕىُِزْونَ ۘ  َجنَِّة ھُُم اْلفَااَْصٰحُب الْ  ۘ  اَل یَْستَِوْيٓ اَْصٰحُب النَّاِر َواَْصٰحُب اْلَجنَِّة  )
 

ي ۡ نُُزَلًۢ ِبَما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن       ٰهُت الَْمْاوه ِت فَلَهُْم َجن ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ا اَّلَّ  01َامَّ

ں ہیں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لئے ہمیشگی والی جنتی

 مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔
 

ـُرُجْوا ِمِْنَآ ُاِعْيُدْوا ِفْْيَا  ْ ُِٕىُم النَّاُر ۭ ُُكََّمآ َاَراُدْوٓا َاْن ُيَّ ْيَن فََسُقْوا فََمْاوه ِ ا اَّلَّ ُ َوَامَّ ب ْي ُكْنَُتْ ِبٖه تَُكٰذِ ِ  11ْوَن    َوِقْيَل لَهُْم ُذْوقُْوا عََذاَب النَّاِر اَّلَّ
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لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں 

اپنے جھٹالنے کے بدلے آگ ( ۴)اور کہہ دیا جائیگا کہ ( ۱)گے اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے 

 کا عذاب چکھو۔

ا چاہیں گے تو فرشتے یعنی جہنم کے عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھبرا کر باہر نکلن ۱۔ 

 پھر جہنم کی گہرائیں میں دھکیل دیں گے۔ 

یہ فرشتے کہیں گے یا ہللا تعاٰلی کی طرف سے ندا آئے گی، بہرحال اس میں مکذبین کی  ۴۔۴۰

 ذلت و رسوائی کا جو سامان ہے وہ چھپا ہوا نہیں۔
 

َن الَْعَذاِب اَْلَْدّنه ُدْوَن الَْعَذاِب  ُْم ِمٰ َّهُْم يَْرِجُعْوَن     َولَُنِذيْـَقِنَّ ْكََبِ لََعل  10اَْلَ

اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے ( ۱)بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب 

 (۴)تاکہ وہ لوٹ آئیں 

سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصیبتیں ( چھوٹے سے یا قریب کے بعض عذاب)عذاب ادنی  ۱ا۔۴۱

ض کے نزدیک وہ قتل اس سے مراد ہے، جس سے جنگ بدر اور بیماریاں وغیرہ مراد ہیں۔ بع

میں کافر دوچار ہوئے یا وہ قحط سالی ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی 

 فرماتے ہیں۔ تمام صورتیں ہی اس میں شامل ہوسکتی ہیں۔

 یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ شاید وہ کفر و۴ا۔۴۱

 شرک اور معصیت سے باز آجائیں۔
 

ِٰٖه ُُثَّ َاْعَرَض َعِْنَا ۭ ِاَنَّ ِمَن الُْمْجرِِمْْيَ ُمنَْتِقُمْوَن     يهِت َرب ْن ُذكَِٰر ِِبه    11َوَمْن َاْظََلُ ِممَّ

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے ہللا تعاٰلی کی آیتوں سے وعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان 

 کہ ہم بھی گناہ گار سے انتقام لینے والے ہیں۔( یقین مانو( )۱)سے منہ پھیر لیا 

یعنی ہللا کی آیتیں سن کر جو ایمان و اطاعت کی موجب ہیں، جو شخص ان سے اعراض  ۱۔۴۴

 کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی سب سے بڑا ظالم ہے۔
 

َب فَََل تَُكْن ِِفْ ِمْريَةٍ  تَيْنَا ُمْوَٰس اْلِكته اِۗءيَْل   َولََقْد اه ٓ ِاْْسَ ُه ُهًدى ِلَٰبِنْ ٖه َوَجَعلْنه
ِٕ
ْن ِلـٰـَقاۗى  ۚ 11ِمٰ

چاہیے ( ۱)بیشک ہم نے موسٰی کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی مالقات میں شک نہ کرنا 

 بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔( ۴)اور ہم نے اسے 

جو معراج کی رات نبی اور حضرت کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہے اس مالقات کی طرف  ۱۔۴۲

موسٰی علیہ السالم کے درمیان ہوئی، جس میں حضرت موسٰی علیہ السالم نے نمازوں میں 

 تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تھاـ

 ہے یا خود حضرت موسٰی علیہ السالم۔( تورات)سے مراد کتاب ' اس '  ۴۔۴۲
 

ُْدْوَن ِِبَْمرِ  ًة ُّيَّ مَّ
ِٕ
يهِتنَا يُْوِقنُْوَن    َوَجَعلْنَا ِمِْنُْم َاى ْوا         َوََكنُْوا ِِبه ا َصََبُ  11ََن لَمَّ

اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے 

 (۱)لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے 

بر کا مطلب ہللا کے اوامر کے بجا النے اور اس آیت سے صبر کی فضیلت واضح ہے، ص ۱۔۴٤

ہللا کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے پیروی میں جو تکلیفیں آئیں، انہیں خندہ پیشانی سے 

جھیلنا، ہللا نے فرمایا، ان کے صبر کرنے اور آیات اٰلہی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان 

لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبدیل  کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔
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و تحریف کا ارتکاب شروع کر دیا، تو ان سے یہ مقام سلب کر لیا گیا، چنانچہ اس کے بعد ان 

 کے دل سخت ہوگئے، پھر ان کا عمل صالح رہا اور نہ اعتقاد صحیح۔
 

َمِة ِفْيَما ََكنُْوا  ََّك ُهَو يَْفِصُل بَيَِْنُْم يَْوَم الِْقيه َتِلُفْوَن    ِانَّ َرب  11ِفْيِه َُيْ

کے دن کرے گا جن میں وہ ( باتوں کا فیصلہ قیامت)تمام )کے درمیاں ان ( سب)آپ کا رب ان 

 (۱)اختالف کر رہے ہیں 

اس سے وہ اختالف مراد ہے جو اہل کتاب میں باہم برپا تھا، ضمناً وہ اختالف بھی آجاتے  ۱۔۴٢

باطل کے درمیان دنیا میں رہے اور ہیں دنیا میں تو ہر  ہیں۔ جو اہل ایمان کفر، اہل حق اور اہل

گروہ اپنے دالئل پر مطمئن اور اپنی ڈگر پر قائم رہے۔ اس لئے ان اختالفات کا فیصلہ قیامت 

والے دن ہللا تعاٰلی ہی فرمائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفر و 

 باطل کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔
 

ِِلَ ََلٰ ْم ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ِكِِنِ َن الُْقُرْوِن يَْمُشْوَن ِِفْ َمسه  11يهٍت ۭ َافَََل يَْسَمُعْوَن    َاَولَْم َُّيِْد لَهُْم َُكْ َاْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلهِْم ِمٰ

کیا اس بات نے بھی انہیں کوئی ہدایت نہیں دی کہ ہم نے پہلے بہت سی امتوں کو ہالک کر دیا 

اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ ( ۱)انوں میں یہ چل پھر رہے ہیں جن کے مک

 نہیں سنتے؟

یعنی پچھلی امتیں جو جھٹالنے اور عدم ایمان کی وجہ سے ہالک ہوئیں، کیا یہ نہیں  ۱۔۴٦

دیکھتے کہ آج ان کا وجود دنیا میں نہیں، البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے یہ وارث بنے ہوئے 

ں۔ مطلب اس سے اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے، اگر ایمان نہ ہی

 الئے۔
 

ُكُ ِمنُْه َانَْعاُمهُْم وَ  رُِج ِبٖه َزْرعًا ًَتْ ْٰ ْوَن    َاَولَْم يََرْوا َاَنَّ نَُسْوُق الَْماَۗء ِاَٰل اَْلَْرِض الُْجُرِز فَنُ  11َانُْفُسهُْم ۭ َافَََل يُْبِّصُ

کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں پھر اس سے ہم 

کیا پھر بھی یہ نہیں ( ۱)کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں 

 دیکھتے ـ۔

ی پانی سے مراد آسمانی بارش اور چشموں نالوں اور وادیوں کا پانی ہے، جسے ہللا تعالٰ  ۱۔۴۷

بنجر زمین کے عالقوں کی طرف بہا کر لے جاتا ہے اس سے پیداوار ہوتی ہے جو انسان 

کھاتے ہیں اور جو بھوسا چارہ ہوتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں اس سے مراد کوئی خاص زمین یا 

 عالقہ مراد نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ جر ہر بےآباد، بنجر اور چٹیل زمین کو شامل ہے۔
 

ِدِقْْيَ   َويَُقْولُْوَن مَ  َذا الَْفْتُح ِاْن ُكْنَُتْ صه  11ِته ھه

 اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتالؤ۔

سے مراد ہللا تعاٰلی کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم ( فتح)اس فیصلے ۱۔۴۲

تیرے ہللا کی مدد کب سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد صلی ہللا علیہ وسلم 

آئے گی؟ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر ایمان النے 

 والے چھپے پھرتے ہیں۔
 

ا ِايَْماُِنُْم َوََل ُِهْ يُْنَظُرْوَن     يَْن َكَفُرْوٓ ِ  11قُْل يَْوَم الَْفْتِح ََل يَْنَفُع اَّلَّ

ن ایمان النا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں جواب دے دو کہ فیصلے والے د

 ۔(۱)ڈھیل دی جائے گی 
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یوم الفتح سے مراد آخرت کا فیصلے کا دن، جہاں ایمان مقبول ہوگا اور نہ مہلت دی جائے  ۱۔۴٢

گی۔ فتح مکہ کے دن مراد نہیں ہے کیونکہ اس دن طلقاء کا اسالم قبول کر لیا تھا، جن کی تعداد 

طلقاء سے مراد وہ اہل مکہ ہیں جن کو نبی صلی ہللا علیہ وسلم ( ابن کثیر)یباً دو ہزار تھی تقر

نے فتح مکہ والے دن سزا و تعزیر کے بجائے معاف فرما دیا تھا اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا تھا 

اکثریت کہ آج تم سے تمہاری پچھلی ظالمانہ کاروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ ان کی 

 مسلمان ہو گئی تھی۔
 

نَْتِظُرْوَن    ُْم مُّ   11فََاْعرِْض َعِْنُْم َوانَْتِظْر ِاِنَّ

 ۔(۲)یہ بھی منتظر رہیں ( ۴)اور منتظر رہیں ( ۱)اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں 

یعنی ان مشرکین سے اعراض کرلیں اور تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری  ۱۔۲۰

آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اس کی پیروی کریں۔ جس طرح دوسرے رکھیں، جو وحی 

آپ خود اس " اتبع ما اوحی الیک من ربک ال الہ اال ہو واعرض عن المشرکین"مقام پر فرمایا 

طریقت پر چلتے ہیں رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعاٰلی کی طرف سے آپ کے پاس آئی 

 ر مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے۔ہے ہللا کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں او

یعنی ہللا کے وعدے کا کہ کب پورا ہوتا ہے اور تیرے مخالفوں پر تجھے غلبہ عطا فرماتا  ۴۔۲۰

 ہے؟ یقینا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ 

یعنی کافر منتظر ہیں کہ شاید یہ پیغمبر ہی گردشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت  ۲۔۲۰

نے دیکھ لیا کہ ہللا نے اپنے نبی کے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کو پورا  ختم ہو جائے۔ لیکن دنیا

 فرمایا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذلیل خوار کیا یا ان کو آپ کا غالم بنایا دیا۔
 

 

 سورة األحزاب
 (۷۲۔ تعداد آیات  ۲۲سورة األحزاب ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ    ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ      ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں ہللا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 رکوع ہیں( ٢)آیات اور ( ۷۲)یہ سورت مدنی ہے اسمیں  ۲۲ُسْوَرةُ ااَْلَْحَزاِب 
 

َ ََكَن عَِلْيمً  ِفِقْْيَ ۭ ِانَّ اّلٰله ِفرِْيَن َوالُْمنه َ َوََل تُِطـعِ اْلكه َا النَِّبُّ اتَِّق اّلٰله َُّيُّ ٓ   Ǻا َحِكْيًما     َّيه

اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آجانا ہللا تعاٰلی ( ۱)ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہنا ! اے نبی

 ۔(۴)بڑے علم واال اور بڑی حکمت واال ہے 

آیت میں تقوٰی پر مداومت اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے  ۱۔۴

ب ہے کہ ہللا کی اطاعت ہللا کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور ہللا سے ہیں، تقوٰی کا مطل

ثواب کی امید رکھے اور ہللا کی معصیت ہللا کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر دے، ہللا 

 ( ابن کثیر)کے عذاب سے ڈرتے ہوئے 

ہی جانتا پس وہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لئے نتائج کو و ۴۔۴

 ہے اور اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہے
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ا    َ ََكَن ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْْيً َِٰك ۭ ِانَّ اّلٰله ب ٓ ِالَْيَك ِمْن رَّ َِّبْع َما يُْوْحه ات    Ąوَّ

اس کی تابعداری ( ۱)جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے 

 ۔(۴)رے ہر ایک عمل سے باخبر ہے کہ ہللا تمہا( یقین مانو)کریں 

یعنی قرآن کی اور احادیث کی بھی، اس لئے کہ احادیث کے الفاظ گو نبی کی زبان مبارک  ۱۔۴

سے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے معانی و مفہوم من جانب ہللا ہی ہیں۔ اس لئے ان کو وحی خفی 

 کہا یا وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔
 

 ِ ْ عََٰل اّلٰله تََوكَّ ِ َوِكْيًَل   وَّ ي ِِبّلٰله  Ǽ   ۭ َوَكفه

 ۔(۴)وہ کار سازی کے لئے کافی ہے ( ۱)آپ ہللا ہی پر توکل رکھیں، 

 اپنے تمام معامالت اور احوال میں۔  ۱۔۲

 ان لوگوں کے لئے جو اس پر بھروسہ رکھتے، اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ۴۔۲
 

ْن قَلَْبْْيِ  ُ ِلَرُجٍل ِمٰ ههِتُُكْ ۚ َوَما َجَعَل َاْدِعَياَۗءُُكْ َابْنَاۗ َما َجَعَل اّلٰله هُِرْوَن ِمِْنُنَّ ُامَّ ُ يَـُقْوُل  ِِفْ َجْوِفٖه ۚ َوَما َجَعَل َاْزَواَجُُكُ ات تُظه فَْواِهُُكْ ۭ َواّلٰله ِلُُكْ قَْولُُُكْ ِِبَ َءُُكْ ۭذه

ِبْيَل      Ćالَْحـقَّ َوُهَو َُّيِْدي السَّ

ہللا تعاٰلی نے دو دل نہیں رکھے اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ کسی آدمی کے سینے میں 

بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک ( ۴)مائیں نہیں ( سچ مچ کی)بیٹھے ہو انہیں ہللا نے تمہاری 

ہللا تعاٰلی ( ٤)یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں ( ۲)تمہارے بیٹے بنایا ( واقعی)لڑکوں کو 

 اور وہ سیدھی راہ سمجھاتا ہے۔( ۲)حق بات فرماتا ہے 

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعوی کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں۔  ۱۔٤

ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس کی 

جمیل بن معمر فہر تردید میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص 

تھا، جو بڑا ہوشیار مکار اور نہایت تیز طرار تھا، اس کا دعوی تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن 

سے میں سوچتا سمجھتا ہوں۔ جب کہ محمد کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کے رد میں نازل 

ہے ہیں، یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جا ر( ایسر التفاسیر)ہوئی۔ 

ان کی تمہید ہے یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے اسی طرح اگر کوئی 

شخص اپنی بیوی سے ظہار کرلے یعنی یہ کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسے ہی ہے 

جیسے میری ماں کی پشت تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی، اس کی ماں نہیں بن جائے 

نہیں ہو سکتیں۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا لے پالک بیٹا گی۔ یوں اس کی دو مائیں 

بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا بلکہ وہ بیٹا اپنے باپ کا ہی رہے گا اس کے دو 

 باپ نہیں ہو سکتے۔

 یہ مسئلہ ظہار کہالتا ہِے اس کی تفصیل سورہ مجادلۃ میں آئے گی۔ ۴۔٤

 ورت میں آگے آئے گی۔اس کی تفصیل اسی س ۲۔٤

یعنی کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، نہ بیٹا کہنے سے بیٹا بن جائے  ٤۔٤

 گا، یعنی ان پر بنوت کے شرعی احکام جاری نہیں ہونگے۔ 

اس لئے اس کا اتباع کرو اور ظہار والی عورت کو ماں اور لے پالک کو بیٹا مت کہو،  ۲۔٤

پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے اور لے پالک کو حقیقی بیٹا  خیال رہے کہ کسی کو

تصور کر کے بیٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے، یہاں مقصود دوسری بات کی ممانعت 

 ہے۔
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َِبَۗءُِهْ فَاِ  َّْم تَْعلَُمْوٓا اه ِ ۚ فَِاْن ل ْم ُهَو َاْقَسطُ ِعْنَد اّلٰله ِ
ِٕ
َِبِٕۗى َدْت ُاْدُعْوُِهْ َِله ا تََعمَّ ٌِ ِفْيَمآ َاْخَطْاُُتْ ِبٖه   َولهِكْن مَّ ْيِن َوَمَواِلْيُُكْ ۭ َولَيَْس عَلَْيُُكْ ُجنَا  قُلُْوبُُُكْ ۭ ْخَوانُُُكْ ِِف اٰلِ

ِحـْيًما    ُ غَُفْوًرا رَّ  Ĉَوََكَن اّلٰله

ورا انصاف باپوں کی طرف نسبت کر کے بالؤ ہللا کے نزدیک پ( حقیقی)لے پالکوں کو ان کے 

باپوں کا علم ہی نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ( حقیقی)یہ ہے پھر اگر تمہیں ان کے 

البتہ گناہ ( ۴)تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ( ۱)ہیں، 

 ہللا تعاٰلی بڑا ہی بخشنے واال ہے۔( ۲)وہ ہے جسکا تم ارادہ دل سے کرو 

حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانہ جاہلیت سے چال آرہا تھا اور  اس ۱۔٢

ابتدائے اسالم میں بھی رائج تھا کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام 

بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو جنہیں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے آزاد کر کے 

لیا تھا زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، حتی کہ قرآن کریم کی آیت ادعوھم آلبائھم  بیٹا بنا

نازل ہوگئی اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا 

ہوگیا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک 

ا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگیا نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کی دیا گی

بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پال کر اپنا رضاعی بیٹا بنالو کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ 

گی چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یعنی جن کے حقیقی باپوں کا علم ہے۔ اب دوسری نسبتیں ختم 

انہیں کی طرف انہیں منسوب کرو۔ البتہ جن کے باپوں کا علم نہ ہو سکے تو تم انہیں اپنا  کر کے

 دینی بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا مت سمجھو۔ 

 اس لئے کہ خطا معاف ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی صراحت ہے۔  ۴۔٢

جس نے ' ہے،  یعنی جو جان بوجھ کر انتساب کرے گا وہ سخت گناہگار ہوگا، حدیث میں آتا ۲۔٢

صحیح )جانتے بوجھتے اپنے غیر باپ کی طرف منسوب کیا۔ اس نے کفر کا ارتکاب کیا 

 (بخاری
 

ههَُتُْم ۭ َوُاولُوا اَْلَْرَحاِم بَْعُضهُْم َاوْ  ِ ِمنَ َالنَِّبُّ َاْوٰله ِِبلُْمْؤِمِنْْيَ ِمْن َانُْفِسهِْم َوَاْزَواُجٗهٓ ُامَّ ِب اّلٰله ُُكْ  ٰله ِبَبْعٍض ِِفْ ِكته
ِٕ
ۗى  َاْوِليه
ٓ ٓ َاْن تَْفَعلُْوٓا ِاٰله الُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمههِجرِْيَن ِاَلَّ

ِب َمْسُطْوًرا    ِِلَ ِِف اْلِكته ْعُرْوفًا    ۭ ََكَن ذه  Čمَّ

ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ( ۱)پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے 

رشتہ دار کتاب ہللا کی رو سے بنسبت دوسرے مومنوں اور اور ( ۴)مومنوں کی مائیں ہیں 

مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ( ہاں( )۲)مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار 

 ۔(٢)میں لکھا ہے ( اٰلہی)یہ حکم ( ٤)کرنا چاہو 

عاٰلی نے نبی اپنی امت کے لئے جتنے شفیق اور خیر خواہ تھے، محتاج وضاحت نہیں۔ ہللا ت ۱۔٦

آپ کی اس شفقت اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپکو مومنوں کے اپنے نفس 

سے بھی زیادہ حق دار، آپ کی محبت کو دیگر تمام محبتوں سے فائق تر اور آپ کے حکم کو 

اپنی تمام خواہشات سے اہم قرار دیا ہے۔ اس لئے مومنوں کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کے 

کا مطالبہ ہللا کے لئے کریں، وہ آپ پر نچھاور کر دیں چاہے انہیں خود کتنی ہی جن مالوں 

جیسے حضرت عمر کا واقعہ )ضرورت ہو۔ آپ سے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ محبت کریں 

آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے حکم کو سب پر مقدم اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی اطاعت کو ( ہے

( ٦٢النساء۔ ( )فاََل َوَربَِّک اَل یُؤِمنُْونَ )یہ خود سپردگی نہیں ہوگی  سب سے اہم سمجھیں۔ جب تک

کے مطابق آدمی مومن نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں 

 ہوگی وہ صحیح مومن نہ ہوگا۔ 

عورتوں یعنی احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں۔ مومن مردوں اور مومن  ۴۔٦

 کی مائیں بھی ہیں 
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یعنی اب مہاجرت، اخوت کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی۔ اب وراثت صرف قریبی رشتہ  ۲۔٦

 کی بنیاد پر ہوگی۔ 

ہاں غیر رشتہ داروں کے لئے احسان اور بر و صلہ کا معاملہ کرسکتے ہو، نیز ان کے  ٤۔٦

 لئے ایک تہائی مال میں وصیت بھی کر سکتے ہو۔ 

محفوظ میں اصل حکم یہی ہے، گو عارضی طور پر مصلحتًا دوسروں کو بھی  یعنی لوح ٢۔٦

وارث قرار دیا گیا تھا، لیکن ہللا کے علم میں تھا کہ یہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسے 

منسوخ کر کے پہال حکم بحال کر دیا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی محبت تمام 

وگی تو ال یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ کی رو سے محبتوں پر غالب نہیں ہ

مومن نہیں، ٹھیک اسی طرح اطاعت رسول میں کوتاہی بھی ال یومن احدکم حتی یکون ھواہ تبعا 

 لما جئت بہ کا مصداق بنا دے گی۔

توں یعنی احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں۔ مومن مردوں اور مومن عور۴۔٦

 کی مائیں بھی ہیں۔

یعنی اب مہاجرت، اخوت اور مواالت کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی۔ اب وراثت صرف ۲۔٦

 قریبی رشتہ کی بنیاد پر ہی ہوگی۔

ہان تم غیر رشتے داروں کے لیے احسان اور بر و صلہ کا معاملہ کرسکتے ہو، نیز انکے ٤۔٦

 لیے ایک تہائی مال میں سے وصیت بھی کر سکتے ہو۔

یعنی لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے گو عارضی طور پر مصلحتا دوسروں کو بھی  ۲۔٦

وارث قرار دے دیا گیا تھا، لیکن ہللا کے علم میں تھا کہ یہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسے 

 منسوخ کر کے پہال حکم بحال کر دیا گیا ہے۔
 

َ ِمْيثَاقَهُمْ  ِبْٰيٖ َـّ ْيثَاقًا غَِلْيًظا    َوِاْذ َاَخْذََن ِمَن الن َ ۠ َوَاَخْذََن ِمِْنُْم ِمٰ ََ ََ اْبِن َمْر ِهْْيَ َوُمْوٰسه َوِعيْ ِابْره ُّْوٍِ وَّ   Ċَوِمنَْك َوِمْن ن

آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے ( بالخصوص)جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور 

 ۔(۱)پختہ عہد لیا ( پکا اور)ان سے  اور موسٰی سے اور مریم کے بیٹے عیسٰی سے، اور ہم نے

اس عہد سے مراد ہے؟ بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور  ۱۔۷

ِحْكَمٍة ثُمَّ )تصدیق کا انبیاء علیہم السالم سے لیا گیا تھا  ْن ِكٰتٍب وَّ َن لََمآ ٰاتَْیتُُكْم مِّ ُ ِمْیثَاَق النَّبِیٰٖ
َواِْذ اََخَذ ہللٰاٰ

ٌق لَِّما َمَعُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِٖه َولَتَْنُصُرنَّٗه  َءكُ ۘ  َجا َصدِّ  ۘ  قَاَل َءاَْقَرْرتُْم َواََخْذتُْم َعٰلي ٰذلُِكْم اِْصِرْي  ۘ  ْم َرُسْوٌل مُّ

ا اَْقَرْرنَا   ِھِدْینَ  ۘ  قَالُْوٓ َن الٰشٰ انچ میں ہے، بطور خاص پ( 43:۔ آل عمران1( قَاَل فَاْشھَُدْوا َواَنَا َمَعُكْم مِّ

انبیاء علیہم السالم کا نام لیا گیا جن سے ان کی اہمیت و عظمت واضح ہے اور ان میں بھی نبی 

کا ذکر سب سے پہلے ہے درآں حالیکہ نبوت کے لحاظ سے آپ سب سے متأخر ہیں، اس سے 

 آپ کی عظمت اور شرف کا جس طرح اظہار ہو رہا ہے، محتاج وضاحت نہیں۔
 

ِدِقْْيَ  َل الٰصه ِفرِيَْن عََذاًِب َاِلـــْيًما    ِلٰيَْســ    Ď َعْن ِصْدِقهِْم ۚ َوَاعَدَّ ِلْلكه

اور کافروں کے ( ۱)تاکہ ہللا تعاٰلی سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، 

 لئے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔

بیوں سے پوچھے کہ انہوں نے یہ الم کئ ہے یعنی یہ عہد اس لئے لیا تھا تاکہ ہللا سچے ن ۱۔۲

ہللا کا پیغام اپنی قوموں تک پہنچایا تھا یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہاری 

قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا؟ مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے، اس میں 

دہی اور اخالص سے  داعیان حق کے لئے بھی تنبیہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پوری تن

ادا کریں تاکہ بارگاہ اٰلہی میں سرخرو ہو سکیں، اور ان لوگوں کے لئے بھی وعید ہے جن کو 
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حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عند ہللا مجرم اور 

 مستوجب سزا ہوں گے۔
 

 ِ َمنُوا اْذُكُرْوا ِنْعَمَة اّلٰله يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ُ بِ َّيه َّْم تََرْوَها    ۭ َوََكَن اّلٰله ُجنُْوًدا ل ْم ِرُْيًا وَّ  ۚ Ḍَما تَْعَملُْوَن بَِصْْيًا     عَلَْيُُكْ ِاْذ َجاَۗءْتُُكْ ُجنُْوٌد فََاْرَسلْنَا عَلَْْيِ

ہللا تعاٰلی نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو ! اے ایمان والوں

یں آئیں پھر ہم نے ان پر تیز تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں فوجوں پر فوج

 اور جو کچھ تم کرتے ہو ہللا تعاٰلی سب کچھ دیکھتا ہے۔( ۱)دیکھا 

ہجری میں پیش آیا۔ اسے احزاب اس  ٢ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو  ۱۔٢

' مدینہ ' شمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز لئے کہتے ہیں کہ اس موقعہ پر تمام اسالم د

کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، ( گروہ)پر حملہ آور ہوئے تھے۔ احزاب حزب 

اس لئے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لئے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ 

ے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو دشمن مدینہ کے اندر نہ آسکیں۔ اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہ

نضیر، جس کو رسول ہللا نے مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدینے سے جال وطن کر دیا تھا، یہ 

قبیلہ خیبر میں جا آباد ہوا اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لئے تیار کیا، 

دہ قتال کیا یوں یہ یہودی اسالم اسی طرح غطفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کا یقین دال کر آما

اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ 

مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً 

کہ مسلمان تین ہزار تھے۔  ہزار تھی، جب ۱۰مدینے کا محاصرہ کرلیا ان کی مجموعی تعداد 

عالوہ ازیں جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا۔ جس سے ابھی تک مسلمانوں 

کا معاہدہ قائم اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا پابند تھا۔ لیکن اسے بھی بنو نضیر کے یہودی 

نے کے حوالے سے، اپنے سردار حیی بن اخطب نے ورغال کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگا

ساتھ مال لیا یوں مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں گھر گئے۔ اس موقع پر 

حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر 

مدینے سے اندر نہیں آسکا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہا۔ تاہم مسلمان اس محاصرہ اور 

ی متحدہ یلغار سے سخت خوفزدہ تھے، کم و بیش ایک مہینے تک محاصرہ قائم رہا اور دشمن ک

مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتال تھے۔ باآلخر ہللا تعاٰلی نے پردہ غیب سے 

مسلمانوں کی مدد فرمائی ان آیات میں ان ہی سراسیمہ حاالت اور امداد غیبی کا تذکرہ فرمایا گیا 

ُجنُوًدا سے مراد کفار کی فوجیں ہیں، جو جمع ہو کر آئی تھیں۔ تیز و تند ہوا سے مراد ہے پہلے 

ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی، جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا 

جانور رسیاں تڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہوگئے۔ یہ 

سے مراد فرشتے ( 20:۔ التوبہ8( بُِجنُْوٍد لَّْم تََرْوھَا)۔ جس کی بابت حدیث میں آتا ہے، وہی ہوا ہے

ہیں۔ جو مسلمانوں کی مدد کے لئے آئے، انہوں نے دشمن کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت 

 طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔
 

ِ ِاْذ َجاُۗءْوُُكْ مِٰ  ُنْوََن    ْن فَْوِقُُكْ َوِمْن َاْسَفَل ِمنُُْكْ َوِاْذ َزاغَِت اَْلَبَْصاُر َوبَلََغِت الُْقلُْوُب الَْحـنَاِجَر َوتَُظنُّْوَن ِِبّلٰله  01 الظُّ

اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئیں ( ۱)تمہارے پاس اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے ( دشمن)جب کہ 

 (۴)ہللا تعاٰلی کی نسبت طرح طرح گمان کرنے لگے  اور کلیجے منہ کو آگئے اور

اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آگئے یا اوپر سے مراد غطفان، ہوازن اور  ۱۔۱۰

 دیگر نجد کے مشرکین ہیں اور نیچے کی سمت سے قریش اور ان کے اعوان و انصار۔

 ر تھے۔یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت دو چا ۴۔۱۰



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 950 

 

 00ُهنَاِِلَ ابُْتِٰلَ الُْمْؤِمنُْوَن َوُزلْزِلُْوا ِزلَْزاًَل َشِديًْدا      

 (۱)یہیں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیئے گئے 

یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتال کر کے ان کو جانچا پرکھا  ۱۔۱۱

 گیا تاکہ منافق الگ ہو جائیں۔
 

ٓ ِاَلَّ غُُرْوًرا  ُ َوَرُسْوَُلٗ ا َوعََدََن اّلٰله َرٌض مَّ ْم مَّ يَْن ِِفْ قُلُْوِّبِ ِ ِفُقْوَن َواَّلَّ  01    َوِاْذ يَُقْوُل الُْمنه

روگ تھا کہنے لگے ہللا تعاٰلی اور ( شک کا)اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں 

 (۱)ی وعدہ کیا تھا اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکا فریب کا ہ

یعنی ہللا تعاٰلی کی طرف سے مدد کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً ستر منافقین تھے جن  ۱۔۱۴

 کی زبانوں پر وہ بات آگئی جو دلوں میں تھی۔
 

َتْاِذُن  َْهَل يََْثَِب ََل ُمَقاَم لَُُكْ فَاْرِجُعْوا ۚ َويَس ْ ٓ ِْنُْم َّيه َفٌة ِمٰ
ِٕ
اۗى ِْنُُم النَِّبَّ يَُقْولُْوَن ِانَّ بُُيْوتَنَا َعْوَرةٌ ړ َوَما ِِهَ ِبَعْوَرٍة ڔ ِاْن يُّرِيُْدْوَن ِاَلَّ ِفرَ َوِاْذ قَالَْت طَّ اًرا   فَرِيٌْق ِمٰ

01 

ان ہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو تمہارے لئے ٹھکانا نہیں چلو لوٹ چلو 

نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی ہمارے اور ان کی ایک جماعت یہ کہہ کر ( ۱)

ان کا پختہ ( لیکن)غیر محفوظ نہ تھے ( کھلے ہوئے اور)حاالنکہ وہ ( ۴)گھر غیر محفوظ ہیں 

 ۔(۲)ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا 

یثرب اس پورے عالقے کا نام تھا، مدینہ اسی کا ایک حصہ تھا، جسے یہاں یثرب سے  ۱۔۱۲

یا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یثرب اس لیے پڑا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں تعبیر کیا گ

 سے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا تھا جس کا نام یثرب بن عمیل تھا۔

یعنی مسلمانوں کے لشکر میں رہنا سخت خطرناک ہے، اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ ۴۔۱۲

 جاؤ۔ 

رہ ہے یوں اہل خانہ کی جان مال اور آبرو کا یعنی بنو قریظہ کی طرف سے حملے کا خط ۲۔۱۲

 خطرے میں ہے۔ 

 یعنی جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے ہیں، نہیں ہے وہ اس بہانے سے راہ فرار چاہتے ہیں۔ ۲۔۱۲
 

لُوا الِْفْتنََة ََلٰتَْوَها َوَما تَلَبَّثُْوا ِّبَآ ِاَلَّ 
ِٕ
ى ْن َاْقَطارَِها ُُثَّ س ُ ْم ِمٰ ا     َولَْو ُدِخلَْت عَلَْْيِ  01يَِسْْيً

داخل کئے جاتے پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا ( لشکر)اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر 

 ۔(۱)تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت 

یعنی مدینے یا گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہوجائیں اور ان سے مطالبہ  ۱۔۱٤

کی طرف دوبارہ واپس آجاؤ، تو یہ ذرا توقف نہ کریں گے اور اس کریں کے تم کفر و شرک 

وقت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا عذر بھی نہیں کریں گے بلکہ فوراً مطالبہ شرک کے 

 سامنے جھک جائیں مطلب یہ کہ کفر و شرک ان کو مرغوب ہے اور اس کی طرف لپکتے ہیں۔
 

َ ِمْن قَ  ِ َمْسـُٔــْوًَل    َولََقْد ََكنُْوا عَاَهُدوا اّلٰله ُّْوَن اَْلَْدَِبَر ۭ َوََكَن َعهُْد اّلٰله  01ْبُل ََل يَُول

اور ہللا تعاٰلی سے ( ۱)اس سے پہلے تو انہوں نے ہللا سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھریں گے 

 (۴)کئے ہوئے وعدہ کی باز پرس ہوگی 

ہیں ہوئے۔ لیکن جب مسلمان فاتح ہو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان ن ۱۔۱٢

کر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسالم کا اظہار کیا بلکہ یہ 
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عہد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے معرکہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور 

 لڑیں گے، یہاں ان کو وہی عہد یاد کرایا گیا ہے۔

اسے پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا اور عدم وفا پر سزا کے مستحق ہوں  یعنی ۴۔۱٢

 گے۔
 

َن الَْمْوِت َاِو الَْقْتِل َوِاًذا َلَّ تَُمـتَُّعْوَن ِاَلَّ قَِلْيًَل  َّْنَفَعُُكُ الِْفَراُر ِاْن فََرْرُُتْ ِمٰ َّْن ي  01    قُْل ل

و تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا کہہ دیجئے کہ تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگ

 (۱)اور اسوقت تم ہی کم فائدہ آٹھاؤ گے 

یعنی موت سے کوئی صورت مفر نہیں ہے۔ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آ بھی جاؤ گے  ۱۔۱٦

 تو کیا فائدہ؟ کچھ عرصے بعد موت کا پیالہ تو پھر بھی پینا پڑے گا۔
 

ْي يَْعِصُمُُكْ  ِ ِ َولِ قُْل َمْن َذا اَّلَّ ْن ُدْوِن اّلٰله ُدْوَن لَهُْم ِمٰ ًة ۭ َوََلََيِ ًءا َاْو َاَراَد ِبُُكْ َرْْحَ ِ ِاْن َاَراَد ِبُُكْ ُسْوۗ َن اّلٰله ََل نَِصْْيًا     ِمٰ  01يًّا وَّ

اگر ہللا تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو ! پوچھئے

اپنے لئے بجز ہللا تعاٰلی کے نہ کوئی حمائتی پائیں ( ۱( )یا تم سے روک سکے) تمہیں بچا سکے

 گے نہ مدد گار۔

یعنی تمہیں ہالک کرنا، بیمار کرنا، یا مال و جائداد میں نقصان پہنچانا یا قحط سالی میں  ۱۔۱۷

تو وہ مبتال کرنا چاہے، تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے؟ یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے 

 روک سکے؟
 

تُْوَن الْبَ  ْم َهَُلَّ ِالَْينَا ۚ َوََل ََّيْ ِلْْيَ َِلِْخَواِِنِ
ِٕ
ِقْْيَ ِمنُُْكْ َوالَْقاۗى ُ الُْمَعٰوِ    01ْاَس ِاَلَّ قَِلْيًَل قَْد يَْعََلُ اّلٰله

 جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں( بخوبی)ہللا تعاٰلی تم میں سے انہیں 

 (۴)چلے آؤ۔ اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آجاتے ( ۱)سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 

یہ کہنے والے منافقین تھے، جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ  ۱۔۱۲

 میں شریک ہونے سے روکتے تھے۔ 

 کیونکہ وہ موت کے خوف سے پیچھے ہی رہتے تھے۔ ۴۔۱۲
 

ْي يُْغٰشه عَلَْيِه ِمَن الَْمْوِت ۚ َاُِشًَّة عَلَْيُُكْ ښ ِ ْوُف َرَاْيََتُْم يَْنُظُرْوَن ِالَْيَك تَُدْوُر َاْعُيُِنُْم ََكَّلَّ َٰ لِْسـنٍَة ِحَداٍد َاُِشًَّة عََٰل فَِاَذا َجاَۗء الْ ْوُف َسلَُقْوُُكْ ِِبَ َٰ  فَِاَذا َذَهَب الْ

َك لَْم يُْؤِمنُْوا فََاْحبَطَ
ِٕ
ى
ۗ ــْْيِ ۭ ُاوله َٰ ا      الْ ِ يَِسْْيً ِِلَ عََٰل اّلٰله الَهُْم ۭ َوََكَن ذه ُ َاُْعَ  01اّلٰله

پھر جب خوف و دہشت کا موقعہ آجائے تو آپ انہیں ( ۱)بخیل ہیں ( پورے)تمہاری مدد میں 

دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں 

پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم ( ۴)ی غشی طاری ہو جیسے اس شخص کی جس پر موت ک

یہ ایمان الئے ہی ( ۲)پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں مال کے بڑے ہی حریص ہیں 

ہللا تعاٰلی نے ان کے تمام اعمال نابود کر دئیے اور ہللا تعاٰلی پر یہ بہت ہی آسان ہے ( ٤)نہیں 

 ۔(٢)

ق کھود کر تم سے تعاون کرنے میں یا ہللا کی راہ میں خرچ کرنے یعنی تمہارے ساتھ خند ۱۔۱٢

 میں یا تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں بخیل ہیں۔ 

 یہ ان کی بزدلی اور پست ہمتی کی کیفیت کا بیان ہے۔ ۴۔۱٢

یعنی اپنی شجاعت ومردانگی کی ڈینگیں مارتے ہیں، جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ۲۔۱٢ 

م کے وقت اپنی زبان کی تیزی وطراری سے لوگوں کو مثاثر کرکے زیادہ ہیں، یاغنیمت کی تقسی

سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی ہللا عنہ فرماتے ہیں، 
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غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے اور 

 تھیوں کو بےیارو مددگار چھوڑنے والے ہیں۔لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بزدل اور سا

یا دوسرا مفہوم ہے کہ خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ یعنی مذکورہ خرابیوں اور  ۲۔۱٢

 کوتاہیوں کے ساتھ خیر اور بھالئی سے بھی وہ محروم ہیں۔ 

 یں۔ یعنی دل سے بلکہ یہ منافق ہیں، کیونکہ ان کے دل کفر و عناد سے بھرے ہوئے ہ ٤۔۱٢

 ان کے اعمال کا برباد کر دینا، یا ان کا نفاق۔ ۲۔۱٢
 

ُْم َِبُدْوَن ِِف اَْلَْعَراِب  ْوا لَْو َاِنَّ ِت اَْلَْحَزاُب يََودُّ ْ ُبْوَن اَْلَْحَزاَب لَْم يَْذَهُبْوا ۚ َوِاْن َّيَّ تَلُوْٓ  َُيْس َ ا قه ُُكْ ۭ َولَْو ََكنُْوا ِفْيُُكْ مَّ
ِٕ
َْْۢباۗى    11ا ِاَلَّ قَِلْيًَل يَْسَالُْوَن َعْن َان

اور اگر فوجیں آجائیں تو تمنائیں کرتے ہیں ( ۱)سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے 

وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر ! کہ کاش

 (۴)نہ لڑتے مگر برائے نام ( تو بھی کیا؟)وہ تم میں موجود ہوتے 

یعنی ان منافقین کی بزدلی، کم ہمتی اور خوف و دہشت کا یہ حال ہے کہ کافروں کے  ۱۔۴۰

گروہ اگرچہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں۔ لیکن یہ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی 

 تک اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں۔

سے واپس آجائیں تو منافقین کی یعنی بالفرض اگر کفار کی ٹولیاں دوبارہ لڑائی کی نیت ۴۔۴۰

خواہش یہ ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کے بجائے باہر صحرا میں بادیہ نشینوں کے 

ساتھ ہوں اور وہاں لوگوں سے تمہاری بابت پوچھتے رہیں کہ محمد صلی ہللا علیہ وسلم اور اس 

 ؟کے ساتھی ہالک ہوئے یا نہیں؟ یا لشکر کفار کامیاب رہا یا ناکام

محض عار کے ڈر سے یا ہم وطنی کی حمیت کی وجہ سے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے  ۲۔۴۰

 سخت وعید ہے جو جہاد سے گریز کرتے یا اس سے پیچھے رہتے ہیں۔
 

ِخَر َوَذَكرَ  َ َوالَْيْوَم اَْله نٌَة ِلَٰمْن ََكَن يَْرُجوا اّلٰله ِ ُاْسَوةٌ َحس َ ا    لََقْد ََكَن لَُُكْ ِِفْ َرُسْوِل اّلٰله َ َكِثْْيً  ۭ 10اّلٰله

، ہر اس شخص کے لئے جو ہللا (۱)ہے ( موجود)یقیناً تمہارے لئے رسول ہللا میں عمدہ نمونہ 

 (۴)تعاٰلی کی قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت ہللا تعاٰلی کی یاد کرتا ہے 

علیہ وسلم کی ذات کے  تم سب کے لیے رسول ہللا صلی ہللا! اور منافقو! یعنی اے مسلمانو ۱۔۴۱

اندر بہترین نمونہ ہے، پس تم جہاد میں اور صبر ثبات میں اسی کی پیروی کرو۔ ہمارا یہ پیغمبر 

جہاد میں بھوکا رہا حتی کہ اسے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اس کا چہرہ زخمی ہوگیا اس کا 

نہ دشمن کے سامنے رباعی دانت ٹوٹ گیا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقریبا ایک مہی

سینہ سپر رہا۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے جس میں جنگ کے 

موقعے پر بطور خاص رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنے اور اس 

تمام کی اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ حکم عام ہے یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے 

اقوال افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ کی اقتدا ضروری ہے چاہے ان کا تعلق 

عبادات سے یا معاشرت سے، معیشت سے یا سیاست سے، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی 

ُسْوُل فَُخُذْوہُ   ۤ َوَما نَٰھىُكْم َعْنهُ فَا ۘ  ) ہدایات واجب االتباع ہیں۔  ( 7:۔ الحشر58( ْنتَھُْواَوَمآ ٰاٰتىُكُم الرَّ

ُ َویَْغفِْر لَُكْم ُذنُْوبَُكْم ) َ فَاتَّبُِعْونِْي یُْحبِْبُكُم ہللٰاٰ ِحْیمٌ ۘ  اِْن ُكْنتُْم تُِحبُّْوَن ہللٰاٰ ُ َغفُْوٌر رَّ ، کا (13:۔ آل عمران1( َوہللٰاٰ

 بھی یہی مفاد ہے۔

ت میں ہللا کی مالقات پر اس سے یہ واضح ہوگیا کہ اسوہ رسول کو وہی اپنائے گا جو آخر۴۔۴۱

یقین رکھتا اور کثرت سے ہللا کا ذکر کرتا ہے۔ آجکل مسلمان بھی بالعموم ان دونوں وصفوں 

سے محروم ہیں، اس لئے اسوہ رسول کی بھی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان میں 

ہیں ان کے مرشد و جو اہل دین ہیں ان کے پیشوا پیر اور مشائخ ہیں اور جو اہل دنیا و سیاست 
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رہنما آقایان مغرب ہیں۔ رسول ہللا سے عقیدت کے زبانی دعوے بڑے ہیں لیکن آپ صلی ہللا علیہ 

وسلم کو مرشد اور پیشوا ماننے کے لیے ان میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے۔ فالی ہللا 

 المشتکی۔
 

َذا َما ا َرَا الُْمْؤِمنُْوَن اَْلَْحَزاَب   قَالُْوا ھه تَْسِلْيًما     َولَمَّ ٓ ِايَْماًَن وَّ ُ َوَرُسْوَُلٗ ۡ َوَما َزاَدُِهْ ِاَلَّ ُ َوَرُسْوَُلٗ َوَصَدَق اّلٰله  ۭ 11َوعََدََن اّلٰله

کہ انہیں کا وعدہ ! کہہ اٹھے( بے ساختہ)لشکروں کو دیکھا ( کفار کے)اور ایمانداروں نے جب 

ہللا تعاٰلی اور اس کے رسول نے سچ  ہمیں ہللا تعاٰلی نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور

نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرماں برداری میں اور اضافہ کر دیا ( چیز)اور اس ( ۱)فرمایا 

(۴) 

یعنی منافقین نے دشمن کی کثرت تعداد اور حاالت کی سنگینی دیکھ کر کہا تھا کہ ہللا اور  ۱۔۴۴

نے کہا کہ ہللا اور رسول نے جو وعدہ  رسول کے وعدے فریب تھے، ان کے برعکس اہل ایمان

کیا ہے کہ امتحان سے گزارنے کے بعد تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا جائے گا، وہ سچا 

 ہے۔ 

یعنی حاالت کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ ان کے  ۴۔۴۴

ر دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے ایمان میں جذبہ اطاعت اور تسلیم و رضا میں مذید اضافہ ک

کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس کی قوت میں کمی بیشی ہوتی 

 ہے جیسا کہ محدثین

 کا مسلک ہے۔
 

َبٗه َوِمِْنُ  ْن قَٰضه ََنْ َ عَلَْيِه ۚ فَِمِْنُْم مَّ لُْوا تَْبِديًَْل ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ ِرَجاٌل َصَدقُْوا َما عَاَهُدوا اّلٰله َّنْتَِظُر ڮ َوَما بَدَّ ْن ي    11ْم مَّ

لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد ہللا تعاٰلی سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا ( ایسے)مومنوں میں 

منتظر ہیں اور انہوں نے ( موقعہ کے)دیا اور بعض ( ۴)بعض نے تو اپنا عہد پورا کر ( ۱)

 (۲)کوئی تبدیلی نہیں کی۔ 

یہ آیت ان بعض صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے اس موقع پر جاں نثاری  ۱۔۴۲

کے عجیب وغریب جوہر دکھائے تھے اور انہیں میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر 

میں شریک نہ ہوسکے تھے لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا 

پور حصہ لیں گے۔ جیسے نضر بن انس وغیرہ جو باآلخر لڑتے ہوئے جنگ تو جہاد میں بھر

احد میں شہید ہوئے ان کے جسم پر تلوار نیزے اور تیروں کے اسی سے کچھ اوپر زخم تھے، 

 شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے پور سے پہچانا۔

ئے گئے ہیں۔ مطلب ہے کہ ان صادقین نَْحبہ، نحب کے معنی ہیں عہد، نذر اور موت کے ک۴۔۴۲

 میں کچھ نے اپنا وعدہ اور نذر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرلیا ہے۔ 

اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے ہیں تاہم اس کے ۲۔۴۲

عہد  شوق میں شریک جہاد ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آرزو مند ہیں اپنی اس نذر یا

 میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔
 

 َ ْم ۭ ِانَّ اّلٰله ِفِقْْيَ ِاْن َشاَۗء َاْو يَُتْوَب عَلَْْيِ َب الُْمنه ِدِقْْيَ ِبِصْدِقهِْم َويَُعٰذِ ُ الٰصه ِحْيًما   ِلَٰيْجزَِي اّلٰله  ۚ 11 ََكَن غَُفْوًرا رَّ

ے تو منافقوں کو سزا دے یا ان تاکہ ہللا تعاٰلی سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہ

 ہللا تعاٰلی بڑا ہی بخشنے واال بہت ہی مہربان ہے۔( ۱)کی توبہ قبول فرمائے 

 یعنی انہیں قبول اسالم کی توفیق دے۔ ۱۔۴٤
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ُ الُْمْؤِمِنْْيَ الْ  يَْن َكَفُرْوا ِبَغْيِظهِْم لَْم يَنَالُْوا َخْْيًا    ۭ َوَكَفى اّلٰله ِ ُ اَّلَّ ُ قَِوَّيًّ َعزِْيًزا   َوَردَّ اّلٰله  ۚ 11ِقتَاَل ۭ َوََكَن اّلٰله

لوٹا دیا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں ( نامراد)اور ہللا تعاٰلی نے کافروں کو غصے بھرے ہوئے ہی 

ہللا تعاٰلی بڑی قوتوں ( ۴)اور اس جنگ میں ہللا تعاٰلی خود ہی مومنوں کو کافی ہوگیا ( ۱)پایا 

 واال اور غالب ہے۔

نی مشرک جو مختلف طرفوں سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا نشان مٹا دیں۔ یع ۱۔۴٢

ہللا نے انہیں اپنے غیظ و غضب سمیت واپس لوٹا دیا۔ نہ دنیا کا مال متاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ 

 آخرت میں ہی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، کسی بھی قسم کی خیر انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ 

ی مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ ہللا تعاٰلی نے ہوا یعن ۴۔۴٢

اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان بہم پہنچا دیا۔ اسلئے نبی نے 

ُ َوْحَدہُ، َصَدَق َوْعَدةُ، نََصَر َعْبَدہُ، َو اََعزَّ ُجْنَدہُ، )فرمایا  َوَحَزَم االَّْحَزاَب َوْحَدہَ، فاََل َشْیٍء اَل اِلَہَ ااَلَّ ہلٰلٰ

 ( صحیح بخاری( )بَْعَد ہُ 

ایک ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، ' ' 

اپنے لشکر کو سرخرو کیا، اور تمام گروہوں کو اکیلے اس نے ہی شکست دے دی، اس کے بعد 

 عا حج عمرہ، جہاد اور سفر سے واپسی پر پڑھنی چاہئے۔یہ د' کوئی شئ نہیں 
 

ْعَب فَرِيْقًا  ُم الرُّ ْم َوقََذَف ِِفْ قُلُْوِّبِ ِب ِمْن َصَياِصْْيِ ْن َاْهِل اْلِكته ْيَن َظاَهُرْوُِهْ ِمٰ ِ ْوَن فَرِيْقًا    َوَاْنَزَل اَّلَّ ِْسُ  ۚ 11تَْقُتلُْوَن َوًَتْ

ہللا تعاٰلی نے ان کے قلعوں سے ( بھی)لی تھی انہیں  اور جن اہل کتاب نے ان سے سازباز کر

رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو ( بھی)نکال دیا اور ان کے دلوں میں 

 اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔
 

َّْم تَـــَطـــــُٔـوْ  ٍء قَِدْيًرا  َوَاْوَرثَُُكْ َاْرَضهُْم َوِدََّيَرُِهْ َوَاْمَوالَهُْم َوَاْرًضا ل ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ    11َها    ۭ َوََكَن اّلٰله

( ۱)اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا 

 ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے۔( ۴)اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں 

کا ذکر ہے جیسے کہ پہلے گزرا کہ اس قبیلے نے نقص عہد کر  اس میں غزہ بنی قریظہ ۱۔۴۷

کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا۔ چنانچہ جنگ احزاب سے 

واپس آکر رسول ہللا ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السالم آگئے اور 

نہیں رکھے ہیں چلئے، اب بنو قریظہ کے  کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیئے؟ ہم فرشتوں نے تو

ساتھ نمٹنا ہے، مجھے ہللا نے اس لئے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں 

اعالن فرما دیا بلکہ ان کو تاکید کردی کہ عصر کی نماز وہاں جاکر پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی 

د ہوگئے، باہر سے مسلمانوں نے مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اپنے قلعوں میں بن

ان کا محاصرہ کرلیا جو کم و بیش پچیس روز جاری رہا۔ باآلخر انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا 

تسلیم کر لیا کہ وہ فیصلہ ہماری بات پر دیں گے، ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ ( ثالث)

ور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل کردو ا

جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، نبی نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی 

فیصلہ آسمانوں کے اوپر ہللا تعاٰلی کا بھی ہے، اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنیں 

دیکھئے ( صحیح بخاری)کر دیا گیا اڑا دی گئیں اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک 

صحیح بخاری باب غزوہ خندق انزل قلعوں سے نیچے اتار دیا، ظاہروھم کافروں کی انہوں نے 

 مدد کی

ہجری میں صلح   ٦بعض نے اس سے خیبر کی زمین مراد لی ہے کیونکہ اس کے بعد ہی ۴۔۴۷

ہے اور بعض نے ارض حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر فتح کیا ہے بعض نے کہا کہ مکہ 
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فارس و روم کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک تمام وہ زمینیں ہیں جو قیامت 

 (فتح القدیر)تک مسلمان فتح کریں گے۔
 

نَْيا َوِزيْنَََتَا فَتََعالَْْيَ اُ  وَة الُّ َْزَواِجَك ِاْن ُكْنُٰتَّ تُِرْدَن الَْحيه َا النَِّبُّ قُْل َِلٰ َُّيُّ ٓ ْيًَل  َّيه اًحا ََجِ ِْحُكنَّ َْسَ  11َمتِْٰعُكنَّ َوُاَْسٰ

اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں ! اے نبی

 کچھ دے دال دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔
 

ارَ  َ َوَرُسْوََلٗ َوالَّ َ َاعَدَّ ِللُْمْحِسنهِت ِمنُْكنَّ َاْجًرا َعِظْيًما    َوِاْن ُكْنُٰتَّ تُرِْدَن اّلٰله ِخَرَة فَِانَّ اّلٰله    11اَْله

تم میں سے ( یقین مانو کہ)اور اگر تمہاری مراد ہللا اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو 

 (۱)نیک کام کرنے والیوں کے لئے ہللا تعاٰلی نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں 

فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہوگئی تو  ۱۔۴٢

انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان نَفَقَہ میں اضافے کا 

مطالبہ کر دیا۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم چونکہ نہایت سادگی پسند تھے، اس لئے ازواج مطہرات 

سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کرلی جو ایک  کے اس مطالبے پر

مہینہ جاری رہی باآلخر ہللا تعاٰلی نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 

حضرت عائشہ کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دیا تاہم انہیں کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے 

مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا نے  کی بجائے اپنے والدین سے

فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں؟ بلکہ میں ہللا اور رسول 

کو پسند کرتی ہوں یہی بات دیگر ازواج مطہرات رضی ہللا عنہن نے بھی کہی اور کسی نے 

م کو ترجیح نہیں دی۔ اس وقت رسول ہللا کے حبالہ عقد بھی آپ کو چھوڑ کر دنیا کے عیش وآرا

بیویاں تھیں، پانچ قریش میں سے تھیں۔ حضرت عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودہ اور ام  ٢میں 

سلمہ رضی ہللا عنہن اور چار ان کے عالوہ، یعنی حضرت صفیہ، زینب اور جویریہ تھیں۔ 

رار دیتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح بعض لوگ مرد کی طرف سے اختیار علیحدگی کو طالق ق

نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اختیار علیحدگی کے بعد اگر عورت علیحدگی کو پسند کر لے، پھر 

اور یہ طالق بھی رجعی ہوگی نہ کہ بائنہ، جیسا کہ بعض علماء کا )تو یقینا طالق ہو جائے گی 

ہوگی، جیسے ازواج  تاہم اگر عورت علیحدگی نہیں کرتی تو پھر طالق نہیں( مسلک ہے

مطہرات رضی ہللا عنہن نے علیحدگی کی بجائے حرم رسول میں ہی رہنا پسند کیا تو اس اختیار 

 (صحیح بخاری)کو طالق شمار نہیں کیا گیا 
 

َعْف لَهَا الَْعَذاُب ِضْعَفْْيِ ۭ َوَكَ  ُّضه نٍَة ي َبيِٰ ِت ِمنُْكنَّ ِبَفاِحَشٍة مُّ ْ ا   يهِنَساَۗء النَِّبِٰ َمْن َّيَّ ِ يَِسْْيً ِِلَ عََٰل اّلٰله  11َن ذه

کرے گی اسے دوہرا دوہرا ( کا ارتکاب)تم میں سے جو بھی کھلی بےحیائی ! اے نبی کی بیویو

 ہے۔( سی بات)اور ہللا تعاٰلی کے نزدیک یہ بہت ہی سہل ( ۱)عذاب دیا جائے گا 

ف بالم)قرآن میں الفَاِحَشۃُ  ۱۔۲۰ استعمال کیا گیا ہے لیکن فَاِحَشۃ کو زنا کے معنی میں ( ُمَعرَّ

کو برائی کے لئے، جیسے یہاں ہے۔ یہاں اس کے معنی بد اخالقی اور نامناسب رویے ( نکرہ)

کے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے ساتھ بد اخالقی اور نامناسب رویہ، آپ صلی ہللا 

ازیں ازواج مطہرات رضی ہللا  علیہ وسلم کو ایذاء پہنچانا ہے جس کا ارتکاب کفر ہے۔ عالوہ

عنہن خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں اور بلند مرتبہ لوگوں کی معمولی غلطیاں بڑی شمار ہوتی 

 ہیں، اس لئے انہیں دوگنے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔
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  22پارہ  
 

ـْؤَِتَ  ُـّ ِ َوَرُسْوَِلٖ َوتَْعَمْل َصاِلًحا ن َّْقنُْت ِمنُْكنَّ ّلِلٰه تَْْيِ   َوَاْعَتْدََن لَهَا ِرْزقًا َكرِيًْما    َوَمْن ي  10آ َاْجَرَها َمرَّ

اور تم میں سے جو کوئی ہللا کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے گی اور نیک کام 

اور اس کے لئے ہم نے بہترین روزی تیار کر ( ۱)دوہرا دیں گے ( بھی)کرے گی ہم اسے اجر 

 رکھی ہے۔

طرح گناہ کا وبال دگنا ہوگا، نیکیوں کا اجر بھی دوہرا ہوگا جس طرح نبی صلی  یعنی جس ۱۔۲۱

ََذْقٰنَك ِضْعَف اْلَحٰیوِة َوِضْعَف اْلَمَماتِ )ہللا علیہ وسلم کو ہللا تعاٰلی نے فرمایا  ( 75:۔ االسراء37( اًِذا الَّ

 'پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا ' 
 

 ِ ـَضْعَن ِِبلَْقْوِل فَيَْطَمَع اَّلَّ َّــَقْيُٰتَّ فَََل ََّتْ َِٰساِۗء ِاِن ات َن الن ْعُرْوفًا  يهِنَساَۗء النَِّبِٰ لَْسُٰتَّ ََكََحٍد ِمٰ قُلَْن قَْوًَل مَّ  ۚ 11ْي ِِفْ قَلِْبٖه َمَرٌض وَّ

اختیار کرو تو نرم  اگر تم پرہیزگاری( ۱)تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو ! اے نبی کی بیویو

اور ہاں ( ۴)لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے 

 قاعدے کے مطابق کالم کرو۔

یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے۔ بلکہ ہللا نے تمہیں رسول ہللا  ۱۔۲۴

ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ایک صلی ہللا علیہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا 

امتیازی مقام حاصل ہے اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی طرح تمہیں بھی امت کے لئے 

ایک نمونہ بننا چاہیے چنانچہ انہیں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرکے انہیں کچھ ہدایت دی 

منین قرار دیا گیا ہے جا رہی ہے۔ اس کی مخاطب اگرچہ ازواج مطہرات ہیں جنہیں امہات المو

لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور 

 متنبہ کرنا ہے اس لیے یہ ہدایات تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔

ہللا تعاٰلی نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لئے جنسی کشش رکھی ہے  ۴۔۲۴ 

ئے بھی خصو سی ہدایت دی گئی ہے تاکہ عورت مرد کے لئے فتنے کا جس کی حفاظت کے ل)

باعث نہ بنے اسی طرح ہللا تعاٰلی نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی، نرمی 

اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بنا بریں اس آواز کے لئے بھی یہ 

رتے وقت قصداً ایسا لب و لہجہ اختیار کرو کہ نرمی ہدایت دی گئی ہے کہ مردوں سے گفتگو ک

اور لطافت کی جگہ قدرے سختی اور روکھا پن ہو، تاکہ کوئی بد ظن لہجے کی نرمی سے 

 تمہاری طرف مائل نہ ہو اور اس کے دل میں برا خیال پیدا نہ ہو۔ 

معروف  یعنی روکھا پن، صرف لہجے کی حد ہی ہو، زبان سے ایسا لفظ نہ نکالنا جو ۲۔۲۴

قائدے اور اخالق کے منافی ہو۔ اِِن اتقیتن کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہ بات اور دیگر ہدایات جو 

آگے آرہی ہیں متقی عورتوں کے لئے ہیں، کیونکہ انہیں ہی یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت 

؟ اور وہ برباد نہ ہو جائے۔ جن کے دل خوف اٰلہی سے عاری ہیں، انہیں ان ہدایات سے کیا تعلق

 کب ان ہدایات کی پروا کرتی ہیں؟
 

كه  ِتْْيَ الزَّ لهوَة َواه ُ ِلُيْذِهَب َعْنُُكُ الٰرِجْ َوقَْرَن ِِفْ بُُيْوِتُكنَّ َوََل تَََبَّْجَن تـَـََبَُّج الَْجاِهِليَِّة اَْلُْوٰله َوَاِقْمَن الصَّ ََّما يُرِيُْد اّلٰله َ َوَرُسْوََلٗ ۭ ِان َس َاْهَل الَْبيِْت وَة َوَاِطْعَن اّلٰله

ا    ۚ 11َويَُطهَِٰرُُكْ تَْطهِْْيً

اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا ( ۱)اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو 

اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زٰکوة دیتی رہو ہللا اور اس کے رسول کی اطاعت 
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( ہر قسم کی)تم سے وہ ( ۲! )کہ اپنے نبی کی گھر والیوہللا تعاٰلی یہ چاہتا ہے ( ۴)گزاری کرو 

 گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔

یعنی ٹک کر رہو اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اس کی وضاحت  ۱۔۲۲

کر دی گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست اور جہان بانی نہیں، معاشی جھمیلے بھی 

 بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر امور خانہ داری سرانجام دینا ہے۔ نہیں، 

اس میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتالدیئے کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش  ۴۔۲۲

آئے تو بناؤ سنگھار کر کے یا ایسے انداز سے جس سے تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر ہو مت نکلو۔ 

مہارا سر چہرہ بازو اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ جیسے بےپردہ ہو کر جس سے ت

دے بلکہ بغیر خوشبو لگائے سادہ لباس میں ملبوس اور باپردہ باہر نکلو تبرج بےپردگی اور 

زیب و زینت کے اظہار کو کہتے ہیں قرآن نے واضح کردیا ہے کہ یہ تبرج جاہلیت ہے جو 

اسے اختیار کیا جائے گے یہ جاہلیت ہی ہوگی اسالم سے پہلے تھے اور آئندہ بھی جب کبھی 

 اسالم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے چاہے اس کا نام کتناہی خوش نما دل فریب رکھ لیا جائے۔

پچھلی ہدایت، برائی سے اجتناب سے متعلق تھیں، یہ ہدایت نیکی اختیار کرنے سے متعلق  ۲۔۲۲

 ہیں۔ 

ن میں کچھ اختالف ہے، بعض نے ازواج اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیی ٤۔۲۲

مطہرات کو مراد لیا ہے، جیسا کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق سے واضح ہے قرآن نے یہاں 

ازواج مطہرات ہی کو اہل بیت کہا۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا 

فاطمہ اور  ہے، بعض روایات کی روح سے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی، حضرت

حضرت حسن وحسین رضی ہللا عنہم کو مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج 

سمجھتے ہیں۔ جبکہ اول الذکر ان اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں تاہم اعتدال کی 

راہ اور نقطہ متوسطہ یہ ہے دونوں ہی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات تو اس نص قرآنی کی وجہ 

داماد اور اوالد ان روایات کی رو سے جو صحیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی صلی سے اور 

ہللا علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا کہ اے ہللا یہ میرے اہل بیت ہیں جس کا 

مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی میرے اہل بیت سے ہیں یا یہ دعا ہے کہ یا ہللا ان کو بھی ازواج 

رح میرے اہل بیت میں شامل فرمادے اس طرح تمام دالئل میں بھی تطبیق ہوجاتی مطہرات کی ط

 (مزید تفصیل کے لیے دیکھئے فتح القدیر، للشوکانی)ہے 
 

ا  َ ََكَن لَِطْيًفا َخِبْْيً ِ َوالِْحْْكَِة ِۭانَّ اّلٰله يهِت اّلٰله    11َواْذُكْرَن َما يُْتٰله ِِفْ بُُيْوِتُكنَّ ِمْن اه

گھروں میں ہللا کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر  اور تمہارے

 یقیناً ہللا تعاٰلی لطف کرنے واال خبردار ہے۔( ۱)کرتی رہو 

یعنی ان پر عمل کرو حکمت سے مراد احادیث ہیں۔ اس سے استدالل کرتے ہوئے۔ بعض  ۱۔۲٤

نیت سے پڑھی جاسکتی ہے۔ عالوہ  علماء نے کہا ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی

ازیں یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے پر داللت کرتی ہے، اس لئے کہ وحی کا 

نزول، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی ہوتا تھا، بالخصوص 

 حضرت عائشہ رضی ہللا تعاٰلی کے گھر میں۔ جیسا کہ احادیث میں ہے۔
 

ِدقهتِ  ِانَّ  ِدِقْْيَ َوالٰصه ِت َوالٰصه ِنته ِنِتْْيَ َوالْقه ِت َوالُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنهِت َوالْقه ِقْْيَ  الُْمْسِلِمْْيَ َوالُْمْسِلمه ِت َوالُْمَتَصٰدِ ِشعه ٰه ِشِعْْيَ َوالْ ٰه ِت َوالْ َِبه َِبِْيَن َوالٰصه َوالٰصه

ـِمْْيَ َوالـ
ِٕ
اۗى قهِت َوالصَّ  ہَوالُْمَتَصٰدِ

ِٕ
ُ لَهُْم مَّ ـى ِت   َاعَدَّ اّلٰله ِكره اَّٰله َ َكِثْْيًا وَّ ِكرِْيَن اّلٰله ِت َواَّٰله ِفظه ْم َوالْحه ِفِظْْيَ فُُرْوََجُ ِت َوالْحه َاْجًرا َعِظْيًما  مه  11ْغِفَرًة وَّ

بیشک مسلمان مرد اور عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرماں برداری کرنے والے مرد 

عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں صبر کرنے والے مرد اور اور فرماں بردار 
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صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات 

کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنی 

نے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت ہللا والی عورتیں، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کر

اور ( وسیع مغفرت)لئے ہللا تعاٰلی نے ( ان سب کے)کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں 

 بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی ہللا تعاٰلی عنہ اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے ہللا ۱۔۲۲

دوں سے ہی خطاب فرماتا ہے عورتوں سے نہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی تعاٰلی ہر جگہ مر

اس میں عورتوں کی دل داری کا اہتمام کردیا گیا ہے ورنہ ( ۲۴۱۱ترمذی نمبر ۲۰۱/ ٦مسندا)

تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں سوائے ان مخصوص احکام کے جو 

یگر آیات سے واضح ہے کہ عبادت واطاعت الٰہی صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ اس آیت اور د

اور اخروی درجات وفضائل میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے دونوں کے 

لیے یکساں طور پر یہ میدان کھال ہے اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب 

ے گے عالوہ ازیں مسلمان اور کماسکتے ہیں جنس کی بنیاد پر اس میں کمی پیشی نہیں کی جائ

مومن کا الگ الگ ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے ایمان کا درجہ اسالم 

 سے بڑھ کر ہے جیسا کہ قرآن وحدیث کے دیگر دالئل بھی اس پر داللت کرتے ہیں۔
 

ٓ اَ  ُ َوَرُسْوَُلٗ ََل ُمْؤِمنٍَة ِاَذا قََٰض اّلٰله ِبْينً َوَما ََكَن ِلُمْؤِمٍن وَّ َ َوَرُسْوََلٗ فََقْد َضلَّ َضلهًَل مُّ َّْع ُِّ اّلٰله ُة ِمْن َاْمِرِِهْ ۭ َوَمْن ي ـَْيَ ِٰ  ۭ 11ا  ْمًرا َاْن يَُّكْوَن لَهُُم الْ

کسی مومن مرد و عورت کو ہللا اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد کسی امر ( دیکھو)اور 

و ہللا تعاٰلی اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی یاد رکھ( ۱)کا کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا 

 کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔

یہ آیت حضرت زینب رضی ہللا تعاٰلی کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت  ۱۔۲٦

زید بن حارثہ رضی ہللا تعاٰلی عنہ، جو کہ اصال عرب تھے، لیکن کسی نے انہیں بچپن میں 

ور غالم بیچ دیا تھا لیکن نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے زبردستی پکڑ کر بط

نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ آپ صلی 

ہللا علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ان کے نکاح 

نی پھوپھی زاد حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بیجھا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کے لئے اپ

کو خاندانی وضاحت کی بنا پر تامل ہوا، کہ زید ایک آزاد کردہ غالم ہیں اور ہمارا تعلق ایک 

اونچے خاندان سے ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہللا اور رسول کے 

کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار بروئے کار فیصلے کے بعد 

الئے۔ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کردے چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد 

 حضرت زینب وغیرہ نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا باہم نکاح ہوگیا۔
 

 ُ ْيٓ َانَْعَم اّلٰله ِ ُ ُمْبِديِْه  َوِاْذ تَُقْوُل ِلَّلَّ ــِفْي ِِفْ نَْفِسَك َما اّلٰله َ َوَُّتْ ـىُه ۭ عَلَْيِه َوَانَْعْمَت عَلَْيِه َاْمِسْك عَلَْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اّلٰله ُ َاَحقُّ َاْن ََّتْشه َوََّتَْٰش النَّاَس ۚ َواّلٰله

ْجنهَكهَا ِلَِكْ ََل يَُكْونَ  ِْنَا َوَطًرا َزوَّ ا قَٰضه َزيٌْد ِمٰ ِ َمْفعُ  فَلَمَّ ْم ِاَذا قََضْوا ِمِْنُنَّ َوَطًرا ۭ َوََكَن َاْمُر اّلٰله ِ
ِٕ
ٓ َاْزَواجِ َاْدِعَيإِۗى  11ْوًَل  عََٰل الُْمْؤِمِنْْيَ َحَرٌج ِِفْ

جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ جس پر ہللا نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی ( یاد کرو

ر ہللا سے ڈر تو نے اپنے دل میں وہ جو چھپائے ہوئے تھا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ او

جسے ہللا ظاہر کرنے واال تھا اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حاالنکہ ہللا تعاٰلی اس کا زیادہ 

پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کرلی ( ۱)حق دار تھا کہ تو اسے ڈرے 

تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالک بیویوں کے بارے ( ۲)ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا ( ۴)
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حکم ( یہ)ہللا کا ( ٤)میں کسی طرح تنگی نہ رہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کرلیں 

 (۲)تو ہو کر ہی رہنے واال ہے 

لیکن چونکہ ان کے مزاج میں فرق تھا، بیوی کے مزاج میں خاندانی نسب و شرف رچا  ۱۔۲۷

دامن میں غالمی کا داغ تھا، ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی جس کا  ہوا تھا، جب کہ زید کے

تذکرہ حضرت زید نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طالق کا عندیہ بھی ظاہر 

کرتے۔ لیکن نبی صلی ہللا علیہ وسلم انکو طالق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تلقین 

ی نے آپ کو اس پیش گوئی سے بھی آگاہ فرمادیا تھا کہ زید کی فرماتے ۔ عالوہ ازیں ہللا تعالٰ 

طرف سے طالق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زینب کا نکاح آپ سے کردیا جائے گا 

تاکہ جاہلیت کی اس رسم تبنیت پر ایک کاری ضرب لگاکر واضح کردیا جائے کہ منہ بوال بیٹا ، 

ں ہے اور اسکی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آیت احکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہی

میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت زید پر ہللا کا انعام یہ تھا کہ انھی قبول اسالم 

کی توفیق دی اور غالمی سے نجات دالئی ، نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا کہ 

اپنا بیٹا قرار دیا اور اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبدالمطلب  انکی دینی تربیت کی۔ انکو آزاد کرکے

کی لڑکی سے ان کا نکاح کرادیا ۔ دل میں چھپانے والی بات یہی تھی جو آپ کو حضرت زینب 

سے نکاح کی بابت بذریعہ وحی بتالئی گئی تھی، آپ صلی ہللا علیہ وسلم ڈرتے اس بات سے 

کر لیا۔ حاالنکہ جب ہللا کو آپ کے ذریعے سے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح 

اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی ہللا علیہ 

وسلم کا یہ خوف اگرچہ فطری تھا، اسکے باوجود آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی۔ 

سے یہ بات سب کے علم کے ہی علم میں ظاہر کرنے سے مراد یہی ہے کہ یہ نکاح ہوگا، جس 

 آجائے گی۔ 

 یعنی نکاح کے بعد طالق دی اور حضرت زینب عدت سے فارغ ہوگئیں۔  ۴۔۲۷

یعنی یہ نکاح معرفت طریقے کے برعکس ہللا کے حکم سے قرار پاگیا، نکاح خوانی،  ۲۔۲۷

 والیت، حق مہر اور گواہوں کے بغیر ہی

 علیہ وسلم کے نکاح کی علت ہے کہ آئندہ کوئی یہ حضرت زینب سے، نبی صلی ہللا ٤۔۲۷ 

مسلمان اس بارے میں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت اقتضا لے پالک کی مطلقہ 

 بیوی سے نکاح کیا جاسکے۔

 یعنی پہلے سے ہی تقدیر الٰہی میں تھا بہر صورت ہو کر رہنا تھا۔ ۲۔۲۷
 

ا َما ََكَن عََٰل النَِّبِٰ ِمْن َحَرجٍ ِفْيمَ  ْقُدْوَرَۨ ِ قََدًرا مَّ ْيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل ۭ َوََكَن َاْمُر اّلٰله ِ ِ ِِف اَّلَّ ُ ََلٗ ۭ ُسـنََّة اّلٰله  ڽ 11ا فََرَض اّلٰله

( ۱)جو چیزیں ہللا تعاٰلی نے اپنے نبی کے لئے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں 

اور ہللا تعاٰلی کے کام اندازے پر مقرر ( ۴)ہوئے ہللا کا دستور ان میں بھی رہے جو پہلے ( یہی)

 کئے ہوئے ہیں۔

یہ اسی واقعہ نکاح زینب کی طرف سے اشارہ ہے، چونکہ یہ نکاح آپ صلی ہللا علیہ  ۱۔۲۲

 وسلم کے لئے حالل تھا، اس لئے اس میں کوئی گناہ اور تنگی والی بات نہیں ہے۔

ے کاموں کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ یعنی گزشتہ انبیاء علیہم السالم بھی ایس ۴۔۲۲

کرتے تھے جو ہللا کی طرف سے ان پر فرض قرار دیئے جاتے تھے چاہے قومی اور عوامی 

 رسم و رواج ان کے خالف ہی ہوتے۔ 

یعنی خاص حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں دنیاوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور ۲۔۲۲

رح ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق فوری ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے اسی ط

 وقوع پذیر ہوتے ہیں۔
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ِ َحِسيْبًا ى ِِبّلٰله َ َۭوَكفه َشْوَن َاَحًدا ِاَلَّ اّلٰله َشْونَٗه َوََل َُيْ ِ َوَُيْ لهِت اّلٰله ُِٰغْوَن ِرسه ْيَن يَُبل ِ  11   اَّلَّ

 ہی سے ڈرتے تھے اور یہ سب ایسے تھے کے ہللا تعاٰلی کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور ہللا

 (۴)ہللا تعاٰلی حساب لینے کے لئے کافی ہے۔ ( ۱)ہللا کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے 

اس لئے کسی کا ڈر یا خوف انہیں صرف ہللا کا پیغام پہنچانے میں مانع بنتا نہ طعن و  ۱۔۲٢

 مالمت کی انہیں کوئی پرواہ ہوتی تھی۔ 

درت کے لحاظ سے موجود ہے، اس لئے وہ اپنے بندوں یعنی ہر جگہ وہ اپنے علم اور ق ۴۔۲٢ 

کی مدد کے لئے کافی ہے اور ہللا کے دین کی تبلیغ و دعوت میں انہیں جو مشکالت آتیں ان میں 

 وہ چارہ سازی فرماتا اور دشمنوں کے مذموم ارادوں اور سازشوں سے انہیں بچاتا ہے۔
 

جَ  ْن ِرٰ ـٌد َاَِبٓ َاَحٍد ِمٰ ٍء عَِلــْيًما   َما ََكَن ُمَحـمَّ ِٰ ََشْ ُُ ُ ِب َ ۭ َوََكَن اّلٰله ِبْٰيٖ َـّ ِ َوَخاَُتَ الن ُسْوَل اّلٰله    11اِلُُكْ َولهِكْن رَّ

لیکن ہللا تعاٰلی ( ۱)نہیں ( صلی ہللا علیہ وسلم)تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد ( لوگو)

( خوب) تعاٰلی ہرچیز کو اور ہللا( ۴)کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں 

 جانتا ہےـ

اس لیے وہ زید بن حارثہ رضی ہللا عنہ کے بھی باپ نہیں ہیں جس پر انہیں مورد طعن بنایا ( ۱)

جاسکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا؟ بلکہ ایک زید رضی ہللا تعاٰلی عنہ ہی کیا وہ تو 

ارثہ کے بیٹے تھےآپ صلی ہللا تعاٰلی عنہ نے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ کیونکہ زید تو ح

تو انہیں منہ بوال بیٹا بنایا ہوا تھا اور جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ 

بَا)حقیقتا وہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے صلبی بیٹے نہیں تھے اسی لیے  ۔ 11( ٕىِِھمْ ۘ  اُْدُعْوھُْم اِلٰ

عد انہیں زید بن حارثہ ہی کہا جاتا تھا عالوہ ازیں حضرت خدیجہ کے نزول کے ب( 5:االحزاب

سے آپ کے تین بیٹے قاسم، طاہر، طیب ہوئے اور ایک ابراہیم بچہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے 

ہوا لیکن یہ سب کے سب بچپن میں ہی فوت ہوگئے ان میں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں 

لم کی صلبی اوالد میں سے بھی کوئی مرد نہیں بنا کہ جس پہنچا۔ بنابریں آپ صلی ہللا علیہ وس

 (ابن کثیر)کے آپ باپ ہوں 

خاتم مہر کو کہتے ہیں اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے یعنی آپ صلی ہللا علیہ ۴۔٤۰

وسلم پر نبوت ورسالت کا خاتمہ کر دیا گیا آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعوٰی کرے گا وہ نبی 

دجال ہوگا احادیث میں اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس پر نہیں کذاب و 

پوری امت کا اجماع واتفاق ہے قیامت کے قریب حضرت عیسٰی علیہ السالم کا نزول ہوگا جو 

صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی صلی 

 کر آئیں گے اس لیے ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ ہللا علیہ وسلم کے امتی بن
 

ا    َ ِذْكًرا َكِثْْيً َمنُوا اْذُكُروا اّلٰله يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ    10َّيه

 مسلمانوں ہللا تعاٰلی کا ذکر بہت کیا کرو۔
 

َاِصْيًَل   ُحــْوُه بُْكَرًة وَّ بِٰ س َ  11وَّ

 کرو۔اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان 
 

ِت ِاَٰل النُّْوِر ۭ َوََكَن ِِبلُْمْؤِمِنْْيَ  لُمه َن الظُّ رَِجُُكْ ِمٰ ْٰ َكُتٗه ِلُي
ِٕ
ۗى ْ عَلَْيُُكْ َوَمله ْي يَُصٰٰلِ ِ  11 َرِحْيًما  ُهَو اَّلَّ
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تمہارے لئے دعائے رحمت کرتے )وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے 

ے اجالے کی طرف لے جائے اور ہللا تعاٰلی مومنوں پر بہت ہی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں س( ہیں

 مہربان ہے
 

ٌ ڻ َوَاعَدَّ لَهُْم َاْجًرا كَرِيًْما   يََُّتُْم يَْوَم يَلَْقْونَٗه َسَله  11ََتِ

ان کے لئے ہللا تعاٰلی نے با ( ۱)مالقات کریں گے ان کا تختہ سالم ہوگا ( ہللا سے)جس دن یہ 

 ا ہے۔عزت اجر تیار کر رکھ

 یعنی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو یا مومن آپس میں ایک دوسرے کو سالم کریں گے۔ ۱۔٤٤
 

نَِذيًْرا   ا وَّ ً ُمبَّٰشِ ٓ َاْرَسلْنهَك َشاِهًدا وَّ َا النَِّبُّ ِاَنَّ َُّيُّ ٓ    11َّيه

ال خوشخبری سنانے وا( ۱)گواہیاں دینے واال ( رسول بنا کر )یقیناً ہم نے ہی آپ کو ! اے نبی

 بھیجا ہے۔

بعض لوگ شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے کرتے ہیں جو قرآن کے اصل لفظ سے ۱۔٤۲

معنوی ہے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان سے بھی جو آپ پر ایمان 

الئے اور ان کی بھی جنہوں نے تکذیب کی۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم قیامت والے دن اہل ایمان کو 

ن کے اعضائے وضو سے پہچان لیں گے جو چمکتے ہونگے، اسی طرح آپ صلی ہللا علیہ ا

وسلم دیگر انبیاء علیہم السالم کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو ہللا کا پیغام 

پہنچا دیا تھا اور یہ گواہی ہللا کے دیئے ہوئے یقینی علم کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لئے نہیں کہ آپ 

لی ہللا علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں، یہ عقیدہ تو ص

 احکام قرآنی کے خالف ہے۔
 

ا    ِنْْيً اًجا مُّ ْذِنٖه َوِْسَ ِ ِِبِ َداِعًيا ِاَٰل اّلٰله  11وَّ

 (۱)اور ہللا کے حکم سے اس کی طرف بالنے واال اور روشن چراغ 

اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے  جس طرح چراغ سے ۱۔٤٦

ذریعے سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوجائیں۔ عالوہ ازیں اس چراغ سے کسب ضیا کر 

کے جو کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ یہ چراغ قیامت تک روشن 

 رہے۔
 

ِ الُْمْؤِمِنْْيَ ِِبَنَّ لَ  ِ فَْضًَل َكِبْْيًا  َوبَّٰشِ َن اّلٰله  11هُْم ِمٰ

 کہ ان کے لئے ہللا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔! آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے
 

ِ َوِكْيًَل  ى ِِبّلٰله ِ ۭ َوَكفه ْ عََٰل اّلٰله ُِٕىْم َوتََوكَّ ٌْ َاذه ِفِقْْيَ َوَد ِفرِيَْن َوالُْمنه  11َوََل تُِطعِ اْلكه

اس کا خیال ( ان کی طرف سے پہنچے)فقوں کا کہنا نہ مانیے اور جو ایذاء اور کافروں اور منا

 بھی نہ کیجئے اور ہللا پر بھروسہ رکھیئے کافی ہے ہللا کام بنانے واال۔
 

ْوُهنَّ  َّْقُتُمْوُهنَّ ِمْن قَْبِل َاْن تََمسُّ َمنُْوٓا ِاَذا نََكْحَُتُ الُْمْؤِمنهِت ُُثَّ َطل يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ْيًَل    َّيه اًحا ََجِ ُحْوُهنَّ َْسَ ِ ْوَِنَا ۚ فََمتُِٰعْوُهنَّ َوَْسٰ ٍة تَْعَتدُّ فََما لَُُكْ عَلَْْيِنَّ ِمْن ِعدَّ

11 

اے مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طالق دے دو تو 

کچھ نہ کچھ انہیں دے دو  پس تم( ۱)ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو 

 ۔(۲)پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو ( ۴)
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نکاح کے بعد جن عورتوں سے ہم بستری کی جاچکی ہو وہ بھی جوان ہوں، ایسی  ۱۔٤٢

عورتوں کو طالق مل جائے تو ان کی عدت تین حیض ہے اور جن سے نکاح ہوا ہے لیکن میاں 

گر طالق ہو جائے تو عدت نہیں ہے یعنی ایسی بیوی کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی۔ ان کو ا

غیر مدخولہ مطلقہ بغیر عدت گزارے فوری طور پر کہیں نکاح کرنا چاہے، تو کر سکتی ہے، 

ماہ اور دس دن کی عدت گزارنا  ٤البتہ ہم بستری سے قبل خاوند فوت ہوجائے تو پھر اسے 

سے نکاح لفظ ( ہم بستری)نایہ ہے۔ جماع چھونا یا ہاتھ لگانا، یہ ک( فتح القدیر، ابن کثیر)پڑے گی 

خاص جماع اور عقد زواج دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں عقد کے معنی میں ہے۔ اسی 

آیت سے استدالل کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے طالق نہیں۔ اس لئے کہ 

قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہاں نکاح کے بعد طالق کا ذکر ہے۔ اس لئے جو فقہا اس بات کے 

یہ کہے کہ اگر فالں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اسے طالق، تو ان کے نزدیک اس عورت 

سے نکاح ہوتے ہی طالق ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض جو کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہے کہ 

میں کسی بھی عورت سے نکاح کروں تو اسے طالق، تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا، 

( الطالق قبل النکاح)الق واقع ہو جائے گی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں وضاحت ہے ط

کہ نکاح سے قبل طالق، ایک فعل عبث ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت 'اس سے واضح ہے 

 نہیں ہے 

 یہ متعہ، اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو نصف مہر ورنہ حسب توفیق کچھ دے دیا جائے۔  ۴۔٤٢

 ہیں عزت واحترام سے بغیر کوئی ایذاء پہنچائے علیحدہ کردیا جائے۔یعنی ان ۲۔٤٢
 

آ  تَيَْت ُاُجْوَرُهنَّ َوَما َملََكْت يَِمْيُنَك ِممَّ ٓ اه ِّتْ
ٰه ٓ َاْحلَلْنَا َِلَ َاْزَواَجَك ال َا النَِّبُّ ِاَنَّ َُّيُّ ٓ َ َّيه ِتَك َوب ُ عَلَْيَك َوبَنهِت َُعَِٰك َوبَنهِت َُعٰه ِّتْ  َافَاَۗء اّلٰله

ٰه لهِتَك ال نهِت َخاِِلَ َوبَنهِت خه

َّْستَنِْكَحهَ َهَبْت نَْفَسهَا ِللنَِّبِٰ ِاْن َاَراَد النَِّبُّ َاْن ي ْؤِمنًَة ِاْن وَّ ْم ِِفْٓ َهاَجْرَن َمَعَك  ۡ َواْمَرَاًة مُّ َ ِمْن ُدْوِن الُْمْؤِمِنْْيَ ۭ قَْد عَِلْمنَا َما فََرْضنَا عَلَْْيِ ْم ا ۤ َخاِلَصًة ِلَّ  َاْزَواَِجِ

ِحْيًما    ُ غَُفْوًرا رَّ  11َوَما َملََكْت َايَْماُِنُْم ِلَكْيََل يَُكْوَن عَلَْيَك َحَرٌج ۭ َوََكَن اّلٰله

( ۱)ہم نے تیرے لئے وہ بیویاں حالل کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے ! اے نبی

اور تیرے چچا کی لڑکیاں ( ۴)تجھے دی ہیں اور وہ لونڈیاں بھی جو ہللا تعاٰلی نے غنیمت میں 

اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے 

اور وہ با ایمان عورتیں جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے یہ اس ( ۲)تیرے ساتھ ہجرت کی ہے 

یہ خاص طور پر صرف تیرے لئے  (٤)صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے 

ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں ( ۲)ہی ہے اور مومنوں کے لئے نہیں 

یہ اس لئے کہ تجھ پر حرج واقع (  ٦) مقرر کر رکھے ہیں ( احکام)اور لونڈیوں کے بارے میں 

 ہللا تعاٰلی بہت بخشنے واال اور بڑے رحم واال ہے۔( ۷)نہ ہو 

بعض احکام شرعیہ میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو امتیاز حاصل تھا جنہیں آپ کی ۱۔٢۰

آپ صلی ہللا ( تہجد)خصوصیات کہا جاتا ہے مثال اہل علم کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل 

علیہ وسلم پر فرض تھا صدقہ آپ پر حرام تھا، اسی طرح کی بعض خصوصیات کا ذکر قرآن 

کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے جن عورتوں کو آپ نے مہر دیا ہے کریم کے اس مقام پر 

وہ حالل ہیں چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی ہوں اور آپ نے حضرت صفیہ رضی ہللا عنھا اور 

جویریہ رضی ہللا عنھا کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا تھا ان کے عالوہ بصورت نقد سب کو 

 رضی ہللا عنھا کا مہر نجاشی نے اپنے طرف سے دیا تھا۔ مہر ادا کیا تھا صرف ام حبیبہ 

چنانچہ حضرت صفیہ رضی ہللا تعاٰلی عنھا اور جویریہ ملکیت میں آئیں جنہیں آپ نے آزاد ۴۔۲۰

 کر کے نکاح کرلیا اور رحانہ اور ماریہ قبطیہ رضی ہللا عنھا یہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔
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ہللا علیہ وسلم نے ہجرت کی اسی طرح انہوں نے اس کامطلب ہے جس طرح آپ صلی  ۲۔۲۰

بھی مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ کیونکہ آپ کے ساتھ تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہیں کی 

 تھی۔

نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو اپنا آپ ہبہ کرنے والی عورت، اگر آپ صلی ہللا علیہ  ٤۔۲۰

ے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے لئے اس وسلم اس سے نکاح کرنا پسند فرمائیں تو بغیر مہر ک

 اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے۔

دیگر مومنوں کے لئے ضروری )یہ اجازت صرف آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے لئے ہے  ۲۔٢۰

 ہے کہ وہ حق مہر ادا کریں، تب نکاح جائز ہوگا۔ 

ر سے زیادہ یعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کئے ہیں کہ مثال چا ٦۔ ٢۰

عورتیں بیک وقت کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، نکاح کے لئے ولی، گواہ اور 

حق مہر ضروری ہے۔ البتہ لونڈیاں جتنی کوئی چاہے، رکھ سکتا ہے، تاہم آجکل لونڈیوں کا 

 مسئلہ تو ختم ہے۔ 

کی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے اس کا تعلق اِ نَّا اَ ْحلَْلنَا سے ہے یعنی مذکورہ تمام عورتوں  ۷۔٢۰

لئے اجازت اس لئے ہے تاکہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کوئی تنگی محسوس نہ ہو اور آپ صلی ہللا 

 علیہ وسلم ان میں سے کسی کے نکاح میں گناہ نہ سمجھیں۔
 

ٓ تُْرِِجْ َمْن تََشاُۗء ِمِْنُنَّ َو تُـــــِْٔوْيٓ ِالَْيَك َمْن تََشاُۗء ۭ َوَمِن ابَْتغَ  َزنَّ َويَْرَضْْيَ ِبَما  َاْن تََقرَّ َاْعُيُِنُنَّ َوََل َُيْ
ٓ ِِلَ َاْدّنه َِ عَلَْيَك ۭ ذه ْن َعَزلَْت فَََل ُجنَا تَيََْتُنَّ  ْيَت ِممَّ اه

ُ عَِلــْيًما َحِلــْيًما     ُ يَْعََلُ َما ِِفْ قُلُْوِبُُكْ ۭ َوََكَن اّلٰله  10ُُكُّهُنَّ ۭ َواّلٰله

اور تو ان ( ۱)تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے  ان میں سے جسے

میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بال لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ 

اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ ( ۴)نہیں 

 (۲)و انہیں دیدے اس پر سب کی سب راضی ہیں۔ رنجیدہ نہ ہوں اور جو کچھ بھی ت

اس میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت کا بیان ہے، وہ یہ کہ بیویوں کے  ۱۔٢۱

درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ صلی ہللا 

عنی اسے نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے علیہ وسلم جس کی باری چاہیں موقوف کر دیں ی

 مباشرت نہ کریں اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔ 

یعنی جن بیویوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھیں اگر آپ صلی ہللا علیہ وسلم چاہیں کہ  ۴۔٢۱

ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے، تو یہ اجازت بھی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو حاصل 

 ہے۔ 

یعنی باری موقوف ہونے اور ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کے باوجود وہ خوش  ۲۔٢۱

ہونگی، غمگین نہیں ہونگی اور جتنا کچھ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی طرف سے انہیں مل جائے 

گا، اس پر مطمئن رہیں گی اسلئے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم یہ سب کچھ 

حکم اور اجازت سے کر رہے ہیں اور یہ ازواج مطہرات ہللا کے فیصلے پر راضی اور  ہللا کے

مطمن ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو اختیار ملنے کے باوجود آپ صلی ہللا 

کہ انہوں نے اپنی باری )علیہ وسلم نے اسے استعمال نہیں کیا اور سوائے حضرت سودہ کے 

آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے تمام ازواج ( ت عائشہ کے لئے ہبہ کر دی تھیخود ہی حضرت حضر

مطہرات کی باریاں برابر مقرر کر رکھی تھیں، اسی لیے آپ نے مرض الموت میں ازواج 

( ان تقر اعینھن)مطہرات سے اجازت لے کر بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے پاس گزارے 

( دوسرے لوگوں کی طرح)پر تقسیم اگرچہ  کا تعلق آپ کے اسی طرز عمل سے ہے کہ آپ

واجب نہیں تھی اس کے باوجود آپ نے تقسیم کو اختیار فرمایا، تاکہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں 
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ٹھنڈی ہوجائیں اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے اس حسن سلوک اور عدل وانصاف سے خوش 

کرنے کے بجائے ان کی ہوجائیں کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے خصوصی اختیار استعمال 

 دلجوئی اور دلداری کا اہتمام فرمایا۔

یعنی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ان میں یہ بات بھی یقینا ہے کہ سب بیویوں کی محبت  ٤۔٢۴

دل میں یکساں نہیں ہے۔ کیونکہ دل پر انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لئے بیویوں کے درمیان 

ر دیگر ضروریات زندگی اور آسائشوں میں ضروری ہے، جس مساوات باری میں، نان، نفقہ او

کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ دلوں کے میالن میں مساوات چونکہ اختیار میں ہی نہیں ہے اس 

لئے ہللا تعاٰلی اس پر گرفت بھی نہیں فرمائے گا بشرطیکہ دلی محبت کسی ایک بیوی سے 

یا ہللا یہ میری '  علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے امتیازی سلوک کا باعث ہو۔ اس لئے نبی صلی ہللا

تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، لیکن جس چیز پر تیرا اختیار ہے، میں اس پر اختیار نہیں 

 (مسند احمد)رکھتا اس میں مجھے مالمت نہ کرنا 
 

نَّ ِمْن اَ  َل ِّبِ َِٰساُۗء ِمْنْۢ بَْعُد َوََلٓ َاْن تـَـَبدَّ لُّ َِلَ الن ِقْيًبا   ََل َُيِ ٍء رَّ ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ ُِنُنَّ ِاَلَّ َما َملََكْت يَِمْيُنَك ۭ َوََكَن اّلٰله ـَبَك ُحس ْ لَْو َاْْعَ    11ْزَواجٍ وَّ

کہ ان کے بدلے اور ( درست ہے)اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لئے حالل نہیں اور نہ 

مگر جو تیری مملوکہ ( ۱)و اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہ( نکاح کرے)عورتوں سے 

 نگہبان ہے۔( پورا)اور ہللا تعاٰلی ہرچیز کا ( ۴)ہوں 

آیت تخییر کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا اسباب عیش و راحت کے مقابلے  ۱۔٢۴

میں عسرت کے ساتھ، نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا، اس کا صلہ ہللا نے یہ 

تھی اور دیگر عورتوں سے  ٢جن کی تعداد )ہللا علیہ وسلم کو ازواج کے عالوہ  دیا کہ آپ صلی

نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طالق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے 

منع فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا، لیکن 

 (ابن کثیر)وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا آپ صلی ہللا علیہ 

یعنی لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے بعض نے اس کے عموم سے استدالل کرتے ۴۔۲۴

ہوئے کہا ہے کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو اجازت تھی اور بعض 

کے پیش نظر اسے آپ کے لیے حالل نہیں ( 30:نہ۔ الممتح80( َواَل تُْمِسُكْوا بِِعَصِم اْلَكَوافِرِ ) نے 

 (فتح القدیر)سمجھا 
 

ُّْؤَذَن لَُُكْ ِاٰله َطَعاٍم غَْْيَ نهِظِر  ٓ َاْن ي َمنُْوا ََل تَْدُخلُْوا بُُيْوَت النَِّبِٰ ِاَلَّ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ْوا َوََل ُمْسـَتْاِنِسْْيَ ْيَن ِانهىُه   َولهِكْن ِاَذا ُدِعْيَُتْ فَاْدُخلُْوا فَِاَذا َطِعمْ َّيه َُتْ فَانْتَِّشُ

َتْحٖي ِمَن الَْحٰقِ ۭ َوِاَذا ُ ََل يَس ْ َتْحٖي ِمنُُْكْ ۡ َواّلٰله ِلُُكْ ََكَن يُْؤِذي النَِّبَّ فَيَس ْ ِلُُكْ َاْطهَ ِلَحِديٍْث ۭ ِانَّ ذه َراِۗء ِحَجاٍب ۭ ذه لُْوُهنَّ ِمْن وَّ ُر ِلُقلُْوِبُُكْ َسَالُْتُمْوُهنَّ َمتَاعًا فَْســـ 

ِ َوََلٓ َاْن تَْنِكُحْوٓا َاْزَواَجٗه ِمْنْۢ بَْعِدٖهٓ اَ  نَّ ۭ َوَما ََكَن لَُُكْ َاْن تُــْؤُذْوا َرُسْوَل اّلٰله ِ َعِظْيًما  َوقُلُْوِّبِ ِلُُكْ ََكَن ِعْنَد اّلٰله  11بًَدا ۭ ِانَّ ذه

گھروں میں نہ جایا کرو کھانے  جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم بنی کے! اے ایمان والو

کے لئے ایسے وقت میں اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب بالیا جائے جاؤ اور جب 

کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، نبی کو تمہاری اس بات سے 

یں کسی کا لحاظ نہیں کرتا حق م( بیان)تکلیف ہوتی ہے، تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور ہللا تعاٰلی 

جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو ( ۱)

اور نہ تمہیں جائز ہے کہ تم ( ۲)تمہارے اور ان کے دلوں کیلئے کامل پاکیزگی یہی ہے ( ۴)

ی آپ کی اور نہ تمہیں یہ حالل ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھ( ٤)رسول ہللا کو تکلیف دو 

 (۲)بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو ہللا کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ 

اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے  ۱۔٢۲

ولیمے میں صحابہ کرام تشریف الئے جن میں سے بعض کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے باتیں 
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 علیہ وسلم کو خاص تکلیف ہوئی، تاہم حیا اور اخالق کی وجہ کرتے رہے جس سے آپ صلی ہللا

چنانچہ اس آیت ( صحیح بخاری)سے آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے انہیں جانے کے لئے نہ کہا 

میں دعوت کے آداب بتال دیئے گئے کہ ایک تو اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہوچکا ہو پہلے سے 

وسرا، کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ وہاں ہی جا کر دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ۔ د

بیٹھے ہوئے باتیں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے ورنہ ملطب یہ 

ہے کہ جب بھی تمہیں بالیا جائے چاہے کھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اجازت کے 

 بغیر گھر کے اندر داخل مت ہو۔

ر رضی ہللا تعاٰلی کی خواہش پر نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی ہللا یہ حکم حضرت عم ۴۔٢۲ 

آپ کے پاس اچھے برے ہر ! تعاٰلی نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے عرض کیا یارسول ہللا 

طرح کے لوگ آتے ہیں کاش آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیں تو کیا اچھا ہو جس پر ہللا 

 (یصحیح بخار)نے یہ حکم نازل فرمایا 

یہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت کے دل ریب و شک سے  ۲۔۲۲

 ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتال ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ 

چا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت داخل ٤۔۲۲

گھر میں بیٹھے رہنا اور بغیر حجاب کے  ہونا آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی خواہش کے بغیر

 ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا یہ امور بھی ایذا کے باعث ہیں ان سے بھی اجتناب کرو۔

یہ حکم ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وقت نبی صلی ہللا علیہ وسلم ۴۔۲۲

میں طالق دے کر اپنے  کے حبالہ عقد میں تھیں۔ تاہم جن کو آپ نے ہم بستری کے بعد زندگی

سے علیحدہ کردیا ہو وہ اس کے عموم میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس میں دو رائے ہیں۔ بعض ان کو 

بھی شامل سمجھتے ہیں اور بعض نہیں لیکن آپ کی ایسی کوئی بیوی تھی ہی نہیں اس لیے یہ 

کا  محض ایک فرضی شکل ہے عالوہ ازیں ایک تیسری قسم ان عورتوں کی ہے جن سے آپ

نکاح ہوا لیکن ہم بستری سے قبل ہی ان کو آپ نے طالق دے دی دوسرے لوگوں کا نکاح 

 (تفسیر ابن کثیر)درست ہونے میں کوئی نزاع معلوم نہیں 
 

ٍء عَِلــْيًما   ِٰ ََشْ ُُ َ ََكَن ِب ُفْوُه فَِانَّ اّلٰله  11ِاْن تُْبُدْوا َشـْيـــــ ًا َاْو َُّتْ

 چھپا کر رکھو ہللا تو ہرچیز کا بخوبی علم رکھنے واال ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کر دو
 

نَّ  نَّ َوََلٓ َابْنَاِۗء ِاْخَواِِنِ نَّ َوََلٓ ِاْخَواِِنِ ِ
ِٕ
ـهِنَّ َوََلٓ َابْنَإِۗى

ِٕ
َِبۗى ٓ اه َِ عَلَْْيِنَّ ِِفْ ـهِنَّ َوََل َما َملََكْت اَ ََل ُجنَا

ِٕ
نَّ َوََل نَِساۗى َِتِ َ ََكَن َوََلٓ َابْنَاِۗء َاَخوه َ ۭ ِانَّ اّلٰله ِقْْيَ اّلٰله َـّ يَْماُِنُنَّ ۚ َوات

ٍء َشهِْيًدا    11عَٰله ُكِٰ ََشْ

ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور 

سامنے کے ( لونڈی غالم)عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں ( میل جول کی)بھانجوں اور اپنی 

 ۔(۴)ہللا سے ڈرتی رہو۔ ہللا تعاٰلی یقیناً ہرچیز پر شاہد ہے !( عورتو( )۱)ہوں 

جب عورتوں کے لئے پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر گھروں میں موجود اقارب یا ہر وقت  ۱۔٢٢

آنے جانے والے رشتے داروں کی بابت سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہیں؟ چنانچہ اس 

َوقُْل )ان اقارب کا ذکر کر دیا گیا جن سے پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کی تفصیل آیت میں 

ْنھَا َوْلیَْضِرْبَن لِّْلُمْؤِمٰنِت یَْغُضْضَن ِمْن اَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظَن فُُرْوَجھُنَّ َواَل یُْبِدْیَن ِزْینَتَھُنَّ ااِلَّ َما ظَھََر مِ 

ٕىِِھنَّ ۘ  ِء بُُعْولَتِِھنَّ اَْو اَْبنَاۘ  ٕىِِھنَّ اَْو ٰابَاۘ  َواَل یُْبِدْیَن ِزْینَتَھُنَّ ااِلَّ لِبُُعْولَتِِھنَّ اَْو ٰابَا ۘ  بُِخُمِرِھنَّ َعٰلي ُجیُْوبِِھنَّ  

ْو َما َملََكْت اَْیَمانُھُنَّ اَِو ٕىِِھنَّ اَ ۘ  ِء بُُعْولَتِِھنَّ اَْو اِْخَوانِِھنَّ اَْو بَنِْيٓ اِْخَوانِِھنَّ اَْو بَنِْيٓ اََخٰوتِِھنَّ اَْو نَِساۘ  اَْو اَْبنَا

َجاِل اَِو الطِّْفِل الَِّذْیَن لَْم یَْظھَُرْوا َعٰلي َعْوٰرِت النَِّسا ْربَِة ِمَن الرِّ بِِعْیَن َغْیِر اُولِي ااْلِ َواَل یَْضِرْبَن  ۘ  ِء  ۘ  التٰٰ
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ِ َجِمْیًعا اَیُّهَ اْلُمْؤِمنُْوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحْونَ َوتُْوبُوْٓ  ۘ  بِاَْرُجلِِھنَّ لِیُْعلََم َما یُْخفِْیَن ِمْن ِزْینَتِِھنَّ  ۔ 42( ا اِلَى ہللٰاٰ

 میں بھی گزر چکی ہے، اسے مالحظہ فرما لیا جائے۔( 13:النور

اس مقام پر عورتوں کو تقٰوی کا حکم دے کر واضح کر دیا کہ اگر تمہارے دلوں میں  ۴۔٢٢

و نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت ہے، وہ تقٰوی ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد، قلب 

یقینا تمہیں حاصل ہوگا، ورنہ حجاب کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں 

 بچاسکیں گی۔
 

 ِٰ َمنُْوا َصلُّْوا عَلَْيِه َوَسل ْيَن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ َكتَٗه يَُصلُّْوَن عََٰل النَِّبِٰ ۭ َّيه
ِٕ
َ َوَملهۗى  11ُمْوا تَْسِلــْيًما   ِانَّ اّلٰله

ان پر ( بھی)تم ! ہللا تعاٰلی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو

 ۔(۱)بھیجتے رہا کرو ( بھی)درود بھیجو اور خوب سالم 

( آسمانوں)اس آیت میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے اس مرتبہ و منزلت کا بیان ہے جو  ۱۔٢٦

ہللا علیہ وسلم کو حاصل ہے اور یہ کہ ہللا تبارک و تعاٰلی کی ثنا و تعریف کرتا میں آپ صلی 

اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی 

کو حکم ( اہل زمین)بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہللا تعاٰلی نے عالم سفلی 

بھی آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر صلٰوة اور سالم بھیجیں تاکہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی  دیا کہ وہ

تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہوجائیں۔ حدیث میں آیا ہے صحابہ کرام رضی ہللا 

م یعنی التحیات میں السال)سالم کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں ! تعاٰلی عنہ نے عرض کیا یارسول ہللا 

ہم درود کس طرح پڑھیں؟ اس پر آپ نے وہ درود ابراہیمی بیان ( پڑھتے ہیں! علیک ایھا النبی

عالوہ ازیں احادیث میں درود کے اور بھی ( صحیح بخاری)فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے 

صیغے آتے ہیں جو پڑھے جاسکتے ہیں۔ نیز مختصرا صلی ہللا علی رسول ہللا وسلم بھی پڑھا 

پڑھنا اس لیے صحیح نہیں کہ اس میں ! ہے تاہم الصلٰوة والسالم علیک یارسول ہللا وسلم جاسکتا

نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب ہے اور یہ صیغہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم سے عام 

چونکہ آپ سے منقول ! درود کے وقت منقول نہیں ہے اور تحیات میں السالم علیک ایھا النبی

اس وقت میں پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں مزید برآں اس کا پڑھنے واال اس  ہے اس وجہ سے

فاسد عقیدے سے پڑھتا ہے کہ آپ اسے براہ راست سنتے ہیں یہ عقیدہ فاسدہ قرآن وحدیث کے 

خالف ہے اور اس عقیدے سے مذکورہ خانہ ساز درود پڑھنا بھی بدعت ہے جو ثواب نہیں گناہ 

فضیلت وارد ہے نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے یا سنت؟ ہے احادیث میں درود کی بڑی 

جمہور علماء اسے سنت سمجھتے ہیں اور امام شافعی اور بہت سے علماء واجب اور احادیث 

سے اس کے وجوب ہی کی تائید ہوتی ہے اسی طرح احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس 

میں بھی درود پڑھنے کی وہی حیثیت طرح آخری تشہد میں درود پڑھنا واجب ہے پہلے تشہد 

ہے اس لیے نماز کے دونوں تشہد میں درود پڑھنا ضروری اس کے دالئل مختصراحسب ذیل 

 ہیں 

ایک دلیل یہ ہے کہ مسند احمد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی ہللا 

کہ ہم )تو ہم نے جان لیا علیہ وسلم سے سوال کیا یارسول ہللا آپ پر سالم کس طرح پڑھنا ہے یہ 

لیکن جب ہم نماز میں ہوں تو آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ ( تشہد میں السالم علیک پڑھتے ہیں

مسند احمد کے عالوہ یہ روایت صحیح ( الفتح الربانی)تو آپ نے درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی 

ہے اس میں صراحت ہے کہ ابن حبان، سنن کبری بیہقی، مستدرک حاکم اور ابن خزیمہ میں بھی 

جس طرح سالم نماز میں پڑھا جاتا ہے یعنی تشہد میں اسی طرح یہ سوال بھی نماز کے اندر 

درود پڑھنے سے متعلق تھا۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم فرمایا۔ 

س کا مقام تشہد ہے جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سالم کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے اور ا
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اور حدیث میں یہ عام ہے اسے پہلے یا دوسرے تشہد کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے جس سے 

دونوں تشہد میں سالم اور درود پڑھا جائے ( پہلے اور دوسرے)یہ استدالل کرنا صحیح ہے کہ 

علیہ اور جن روایات میں تشہد کا بغیر درود کے ذکر ہے انہیں سورہ احزاب کی آیت صلوا 

ہجری کے  ۲وسلموا کے نزول سے پہلے پر محمول کیا جائے گا لیکن اس آیت کے نزول یعنی 

بعد جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے صحابہ کے استفسار پر درود کے الفاظ بھی بیان فرمادیئے 

کا پڑھنا بھی ضروری ہوگیا چاہے وہ پہال ( درودشریف)تو اب نماز میں سالم کے ساتھ صلوة

( بعض دفعہ)و یا دوسرا اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ تشہد ہ

رکعات ادا فرماتے آٹھویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تو اس میں اپنے رب سے دعا ٢رات کو

کرتے اور اس کے پیغمبر پر درود پڑھتے پھر سالم پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور نویں 

یں بیٹھتے تو اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پیغمبر پر درود رکعت پوری کر کے تشہد م

السنن الکبری مزید مالئظہ ہو صفۃ صالت )پڑھتے اور پھر دعا کرتے پھر سالم پھیر دیتے 

اس میں بالکل صراحت ہے کہ نبی نے اپنی رات کی نماز میں پہلے اور آخری ( النبی لأللبانی

ہ نفلی نماز کا واقعہ ہے لیکن مذکورہ عمومی دالئل کی دونوں تشہد میں درود پڑھا ہے یہ اگرچ

آپ کے اس عمل سے تائید ہوجاتی ہے اس لیے اسے صرف نفلی نماز تک محدود کر دینا 

 صحیح نہیں ہوگا۔
 

ِخَرِة َوَاعَدَّ لَهُْم  نَْيا َواَْله ُ ِِف الُّ َ َوَرُسْوََلٗ لََعَِنُُم اّلٰله ْيَن يُْؤُذْوَن اّلٰله ِ هِْينًا  ِانَّ اَّلَّ  11عََذاًِب مُّ

جو لوگ ہللا اور اس کے رسول کو ایذاء دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں ہللا کی پھٹکار ہے 

 ۔(۱)اور ان کے لئے نہایت رسواکن عذاب ہے 

ہللا کو ایذا دینے کا مطلب ان کے افعال کا ارتکاب ہے جو وہ ناپسند فرماتا ہے ورنہ ہللا پر  ۱۔٢۷

پر کون قادر ہے؟ جسے مشرکین، یہود اور نصارٰی وغیرہ کے لئے اوالد ثابت  ایذا پہنچانے

ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، ' کرتے ہیں۔ یا جس طرح حدیث قدسی میں ہے، ہللا تعاٰلی فرماتا ہے 

زمانے کو گالی دیتا ہے، حاالنکہ میں ہی زمانہ ہوں اس کے رات دن کی گردش میرے ہی حکم 

یعنی یہ کہنا کہ زمانے نے یا فلک کج رفتار نے ایسا کردیا یہ ( بخاریصحیح )سے ہوتی ہے 

صحیح نہیں اس لیے کہ افعال ہللا کے ہیں زمانے یا فلک کے نہیں ہللا کے رسول کو ایذا پہنچانا 

آپ کی تکذیب آپ کو شاعر کذاب ساحر وغیرہ کہنا ہے عالوہ ازیں بعض احادیث میں صحابہ 

ان کی تنقیص واہانت کو بھی آپ نے ایذا قرار دیا ہے لعنت کا مطلب  کرام کو ایذا پہنچانے اور

 ہللا کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔
 

ِاثًْما مُّ  ُبْوا فََقِد اْحتََملُْوا ُّبَْتاًَن وَّ ْيَن يُْؤُذْوَن الُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنهِت ِبغَْْيِ َما اْكتَس َ ِ    11ِبْينًا  َواَّلَّ

وں اور مومن عورتوں کو ایذاء دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد جو لوگ مومن مرد

 (۱)بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں ( بڑے ہی)ہوا ہو، وہ 

یعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باندھنا ان کی ناجائز تنقیص وتوہین کرنا جیسے 

اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب  روافض صحابہ کرام رضی ہللا عنہم پر سب وشتم کرتے

کرتے ہیں جن کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا امام ابن کثیر فرماتے ہیں رافضی منکوس القلوب 

 ہیں ممدوح اشخاص کی مذمت کرتے اور مذموم لوگوں کی مدح کرتے ہیں۔
 

َْزَواِجَك َوبَنهِتَك َوِنَساِۗء الُْمْؤِمِنْْيَ  َا النَِّبُّ قُْل َِلٰ َُّيُّ ٓ ُ غَُفْورً َّيه ُّْعَرفَْن فَََل يُْؤَذْيَن ۭ َوََكَن اّلٰله ٓ َاْن ي ِِلَ َاْدّنه ِحْيًما     يُْدِنْْيَ عَلَْْيِنَّ ِمْن َجََلِبيُِْبِنَّ ۭ ذه  11ا رَّ
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اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ ! اے نبی

اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر نہ ( ۱)کریں۔ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکایا 

 اور ہللا تعاٰلی بخشنے واال مہربان ہے۔( ۴)ستائی جائیں گی 

جالبیب، جلباب کی جمع ہے جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک ۱۔۲٢

لنا ہے کہ جس جائے اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگٹ نکا

سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی 

نظر آتا جائے پاک وہند یا دیگر اسالمی ممالک میں برقعے کی جو مختلف صورتیں ہیں عہد 

رسالت میں یہ برقعے عام نہیں تھے پھر بعد میں معاشرت میں وہ سادگی نہیں رہی جو عہد 

صحابہ وتابعین کے دور میں تھی عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں بناؤ سنگھار  رسالت اور

اور زیب وزینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا اس لیے ایک بڑی چادر سے 

بھی پردے کے تقاضے پورے ہوجاتے تھے لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی اس کی جگہ 

ی اور عورتوں کے اندر زرق برق لباس اور زیورات کی نمائش عام تجمل اور زینت نے لے ل

ہوگئی جس کی وجہ سے چادر سے پردہ کرنا مشکل ہوگیا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے 

برقعے عام ہوگئے گو اس سے بعض دفعہ عورت کو بالخصوص سخت گرمی میں کچھ دقت 

اضوں کے مقابلے میں کوئی بھی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ذرا سی تکلیف شریعت کے تق

اہمیت نہں رکھتی تاہم جو عورت برقعے کے بجائے پردے کے لیے بڑی چادر استعمال کرتی 

ہے اور پورے بدن کو ڈھانکتی اور چہرے پر صحیح معنوں میں گھونگٹ نکالتی ہے وہ یقینا 

 پردے کے حکم کو بجاالتی ہے کیونکہ برقعہ ایسی الزمی شئی نہیں ہے جسے شریعت نے

پردے کے لیے الزمی قرار دیا ہو لیکن آج کل عورتوں نے چادر کو بےپردگی اختیار کرنے کا 

ذریعہ بنالیا ہے پہلے وہ برقعے کی جگہ چادر اوڑھنا شروع کرتی ہیں پھر چادر بھی غائب 

ہوجاتی ہے صرف دوپٹہ رہ جاتا ہے اور بعض عورتوں کے لیے اس کا لینا بھی گراں ہوتا ہے۔ 

و دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اب برقع کا استعمال ہی صحیح ہے کیونکہ جب صورت حال ک

سے برقعے کی جگہ چادر نے لے لی ہے بےپردگی عام ہوگئ ہے بلکہ عورتیں نیم برہنگی پر 

بھی فخر کرنے لگی ہیں انا ہلل وانا الیہ راجعون بہرحال اس آیت میں نبی کی بیویوں، بیٹیوں اور 

و گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا حکم دیا گیا جس سے واضح ہے کہ عام مومن عورتوں ک

پردے کا حکم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے جیسا کہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہیں یا اس کو 

قرار واقعی اہمیت نہیں دیتے بلکہ یہ ہللا کا حکم ہے جو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے۔ اس 

گی پر اصرار کفر تک پہنچا سکتا ہے دوسری بات اس سے یہ سے اعراض، انکار اور بےپرد

معلوم ہوئی کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے بلکہ آپ کی ایک سے 

زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ نص قرآنی سے واضح ہے اور یہ چار تھیں جیسا کہ تاریخ و سیرت 

 اور احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔

یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے ایک شریف زادی اور  ۴۔٢٢

باحیا عورت اور بےشرم اور بدکار عورت کے درمیان پہچان ہوگی۔ پردے سے معلوم ہوگا کہ 

یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ خانی کی جرات کسی کو نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس 

 مرکز اور ان کی ابو الہوسی کا نشانہ بنے گی بےپردہ عورت اوباشوں کی نگاہوں کا
 

الُْمْرِجُفْوَن ِِف الَْمِديْنَِة لـَـُنْغِر  َرٌض وَّ ْم مَّ ْيَن ِِفْ قُلُْوِّبِ ِ ِفُقْوَن َواَّلَّ َّْم يَنْتَِه الُْمنه ْن ل
ِٕ
ْم ُُثَّ ََل َُيَاِوُرْونََك ِفْْيَآ ِاَلَّ قَِلْيًَل  لَى  ٻ11يَنََّك ِّبِ

ہ منافق اور وہ جنہوں کے دلوں میں بیماری ہے اور لوگ جو مدینہ میں غلط ی( اب بھی)اگر 

پر مسلط کر دیں گے پر تو ( تباہی)باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی ( ۱)افواہیں اڑانے والے ہیں 

 میں رہ سکیں گے۔( شہر)وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس 
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اہیں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان ۔ ا مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لئے منافقین افو٦۰

فالں عالقے میں مغلوب ہوگئے، یا دشمن کا لشکر جرار حملہ آور ہونے کے لئے آرہا ہے، 

 وغیرہ وغیرہ۔
 

لُْعْوِنْْيَ ڔ َايْنَـَما ثـُـِقُفْوٓا ُاِخُذْوا َوقُتِٰلُْوا تـَـْقِتْيًَل      10مَّ

جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے  ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے

 (۱)جائیں 

یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر مار ڈاال جائے، بلکہ بددعا ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق  ۱۔٦۱

اور حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا نہایت عبرت ناک حشر ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم 

ں سے باز آگئے تھے، اس لئے ان کے خالف ہے۔ لیکن یہ منافقین نزول آیت کے بعد اپنی حرکتو

 فتح القدیر)یہ کاروائی نہیں کی گئی جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا تھا 
 

ِ تَْبِديًَْل   نَِّة اّلٰله َد ِلس ُ ْيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل ۚ َولَْن َّتِ ِ ِ ِِف اَّلَّ  11ُسـنََّة اّلٰله

اور تو ہللا کے دستور میں ہرگز رد و بدل ان سے اگلوں نے بھی ہللا کا یہی دستور جاری رہا۔ 

 نہیں پائے گا۔
 

اعََة تَُكوْ  ِ ۭ َوَما يُْدِريَْك لََعلَّ السَّ ََّما ِعلُْمهَا ِعْنَد اّلٰله اعَِة ۭ قُْل ِان ُِلَ النَّاُس َعِن السَّ  11ُن قَرِيًْبا  يَْسَٔـــ 

اس کا علم تو ہللا ہی کو کہ ! لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے

 ہے، آپ کو کیا خبر ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔
 

ِفرِْيَن َوَاعَدَّ لَهُْم َسِعْْيًا   َ لََعَن اْلكه   11ِانَّ اّلٰله

 ہللا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔
 

ْيَن ِفْْيَآ َابًَدا ۚ ََل َيَِ  ِِلِ ا   خه ََل نَِصْْيً  ۚ 11ُدْوَن َوِليًّا وَّ

 جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔
 

ُسْوََل    َ َوَاَطْعنَا الرَّ  11يَْوَم تَُقلَُّب ُوُجْوُههُْم ِِف النَّاِر يَُقْولُْوَن يهلَْيتَنَآ َاَطْعنَا اّلٰله

کہیں گے ( حسرت اور افسوس سے)جائیں گے اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کئے 

 کاش ہم ہللا تعاٰلی کی اطاعت کرتے۔
 

ِبْيََل   ُّْوََن السَّ اَۗءََن فََاَضل ٓ َاَطْعنَا َساَدتَنَا َوُكََبَ َّنَآ ِاَنَّ  11َوقَالُْوا َرب

ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ! اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب

 ۔(۱)ہ راست سے بھٹکا دیا ہمیں را

یعنی ہم نے تیرے پیغمبروں اور داعیان دین کی بجائے اپنے ان بڑے اور برزگوں کی  ۱۔٦۷

پیروی کی، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پیغمبروں سے دور رکھ کر راہ 

کا باعث ہے  راست سے بھٹکائے رکھا۔ آبا پرستی اور تقلید فرنگ آج بھی لوگوں کی گمراہی

کاش مسلمان آیات اٰلہی پر غور کر کے ان پگڈنڈیوں سے نکلیں اور قرآن وحدیث کی صراط 

مستقیم کو اختیار کرلیں کہ نجات صرف اور صرف ہللا اور رسول کی پیروی میں ہی ہے نہ کہ 

 مشائخ واکابر کی تقلید میں یا آبا واجداد کے فرسودہ طریقوں کے اختیار کرنے میں ۔
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 َّ ا  َرب ْم ِضْعَفْْيِ ِمَن الَْعَذاِب َوالَْعِْنُْم لَْعنًا َكِبْْيً َِتِ    11نَآ اه

 پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔
 

ا قَالُ  ُ ِممَّ َذْوا ُمْوٰسه فَََبََّاُه اّلٰله ْيَن اه ِ َمنُْوا ََل تَُكْونُْوا ََكَّلَّ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِ َوِجْْيًا   َّيه  ۭ 11ْوا   ۭ َوََكَن ِعْنَد اّلٰله

ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسٰی کو تکلیف دی پس جو بات انہوں ! اے ایمان والو

 اور ہللا کے نزدیک با عزت تھے۔( ۱)نے کہی تھی ہللا نے انہیں اس سے بری فرما دیا 

موسٰی علیہ السالم نہایت با حیا اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت  ۱۔٦٢

تھے، چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا۔ بنو اسرائیل کہنے لگے 

کہ شاید موسٰی علیہ السالم کے جسم میں برص کے داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی 

ٰی علیہ السالم تنہائی وجہ سے ہر وقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موس

کپڑے ( ہللا کے حکم سے)میں غسل کرنے لگے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیئے۔ پتھر 

لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موسٰی علیہ السالم اس کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ حٰتی کہ بنی 

دیکھا تو اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے، انہوں نے حضرت موسٰی علیہ السالم کو ننگا 

ان کے سارے شبہات دور ہوگئے۔ موسٰی علیہ السالم نہایت حسین و جمیل ہر قسم کے داغ اور 

عیب سے پاک تھے۔ یوں ہللا تعاٰلی نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کے اس الزام 

( صحیح بخاری)اور شبہہ سے صفائی کردی جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا 

ت موسٰی علیہ السالم کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جارہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر حضر

آخر الزمان حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایذا مت پہنچاؤ اور آپ 

کی بابت ایسی بات مت کرو جسے سن کر آپ قلق اور اضطراب محسوس کریں جیسے ایک 

کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل وانصاف سے کام نہیں موقعے پر مال غنیمت 

لیا گیا جب آپ تک یہ الفاظ پہنچے تو غضب ناک ہوئے حتٰی کہ آپ کا چہر مبارک سرخ ہوگیا 

آپ نے فرمایا موسٰی علیہ السالم پر ہللا کی رحمت ہو انہیں اس سے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی 

 (صحیح بخاری)لیکن انہوں نے صبر کیا 
 

َ َوقُْولُْوا قَْوًَل َسِديًْدا   َُّقوا اّلٰله َمنُوا ات يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ    11َّيه

 ۔(۱)باتیں کیا کرو ( سچی)ہللا تعاٰلی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی ! اے ایمان والو

یعنی ایسی بات جس میں کجی اور انحراف ہو، نہ دھوکا اور فریب۔ بلکہ سچ اور حق ہو،  ۱۔۷۰

یعنی جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر جا لگے اسی طرح تمہاری زبان 

سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار راستی پر مبنی ہو، حق اور صداقت سے بال برابر 

 انحراف نہ ہو۔
 

ُِّطعِ ا الَُُكْ َويَْغِفْر لَُُكْ ُذنُْوبَُُكْ ۭ َوَمْن ي ُّْصِلْح لَُُكْ َاُْعَ َ َوَرُسْوََلٗ فََقْد فَاَز فَْوًزا َعِظْيًما    ي  10ّلٰله

اور جو بھی ہللا اور ( ۱)تاکہ ہللا تعاٰلی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے 

 اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔

ح ہوگی اور مزید تو فیق سے یہ تقوٰی اور قول کا نتیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصال ۱۔۷۱

 نوازے جاؤ گے اور کچھ کمی کوتاہی رہ جائیگی، تو اسے ہللا معاف فرما دے گا۔
 

ِملَِْنَا َوَاْشَفْقَن ِمِْنَا  ْ ِت َواَْلَْرِض َوالِْجَباِل فََابَْْيَ َاْن ُيَّ وه مه َّ ِاَنَّ َعَرْضنَا اَْلََمانََة عََٰل السَّ نَْساُن ۭ ِان لَهَا اَْلِ ْوًَل  َوَْحَ    11ٗه ََكَن َظلُْوًما ََجُ
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ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین پر پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے 

وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے ( ۱)انسان نے اٹھا لیا ( مگر)سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے 

 ۔(۴)

اہل مصیت کا وبال اور عذاب بیان کر دیا  جب ہللا تعاٰلی نے اہل اطاعت کا اجر و ثواب اور ۱۔۷۴

تو اب شرعی احکام اور اس کی صعوبت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ امانت سے وہ احکام شرعیہ اور 

فرائض و واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور ان سے اعراض و انکار پر عذاب ہوگا۔ 

و وہ ان کے اٹھانے سےڈر گئے۔ لیکن جب یہ تکالیف شرعیہ آسمان اور زمین پر پیش کی گئیں ت

کے اجر و ثواب اور اس کی ( امانت)جب انسان پر یہ چیز پیش کی گئی تو وہ اطاعت اٰلہی 

فضیلت کو دیکھ کر اس بار گراں کو اٹھانے پر آمادہ ہوگیا۔ احکام شریعہ کو امانت سے تعبیر کر 

رنے کا مطلب کیا ہے؟ اور کے اشارہ فرما دیا کہ ان کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ پیش ک

آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا؟ اور انسان نے کس طرح قبول کیا؟ 

اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں اور نہ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا 

ہے، گو ہم اس  چاہیے کہ ہللا نے اپنی ہر مخلوق کیلئے ایک خاص قسم کا احساس و شعور رکھا

حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن ہللا تعاٰلی تو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے، اس نے ضرور 

اس امانت کو ان پر پیش کیا ہوگا جسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور یہ انکار 

کہ اگر ہم اس انہوں نے سرکشی و بغاوت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ اس میں یہ خوف کار فرما تھا 

امانت کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی سزا ہمیں بھگتنی ہوگی۔ انسان چونکہ جلد باز 

ہے۔ اس نے عذاب کے پہلو پر زیادہ غور نہیں کیا اور حصول فضیلت کے شوق میں اسے نے 

 ذمے داری کو قبول کر لیا۔ 

اور اس کے مقتضیات سے  یعنی بار گراں اٹھا کر اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ارتکاب ۴۔۷۴

 اعراض یا اس کی قدر و قیمت سے غفلت کر کے جہالت کا مظاہرہ کیا۔
 

ُ عََٰل الُْمْؤِمِنْْيَ  ِت َويَُتْوَب اّلٰله ِت َوالُْمّْشِِكْْيَ َوالُْمّْشِكه ِفقه ِفِقْْيَ َوالُْمنه ُ الُْمنه َب اّلٰله ُ غَُفْوًرا ِلُٰيَعٰذِ ِحْيًما   َوالُْمْؤِمنهِت ۭ َوََكَن اّلٰله    11رَّ

کہ ہللا تعاٰلی منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور ( یہ اس لئے)

اور ہللا تعاٰلی بڑا ہی بخشنے واال اور مہربان ( ۱)مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے 

 ہے۔

بنانے سے مقصد یہ ہے اس کا تعلق َحَملَھَا سے ہے یعنی انسان کو اس امانت کا ذمے دار  ۱۔۷۲

کہ اہل نفاق و اہل شرک کا نفاق و شرک اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور پھر اس کے 

 مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے۔
 

 

 سورة سبأ
 (۲٤۔ تعداد آیات  ۲٤سورة سبأ ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں 
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ِخَرِة ۭ َوُهَو الَْحِكْْيُ  ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض َوََلُ الَْحْمُد ِِف اَْله وه مه ْي ََلٗ َما ِِف السَّ ِ ِ اَّلَّ ِبْْيُ   َالَْحْمُد ّلِلٰه َٰ  Ǻ الْ

سب کچھ ہے جو آسمان اور  تمام تعریفیں اس ہللا کے لئے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ

حکمتوں واال اور ( بڑی)وہ ( ۴)آخرت میں بھی تعریف اسی کے لئے ہے ( ۱)زمین میں ہے 

 پورا خبردار ہے

یعنی اسی کی ملکیت اور تصرف میں ہے اسی کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے ۱۔۱

کا احسان ہے اسی لیے  انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ اسی کی پیدا کردہ ہے اور اسی

آسمان و زمین کی ہرچیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر ہللا ہی کی حمد و تعریف ہے جن سے 

 اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔

الحمدہلل ( )الحمد ہلل الذی صدقنا وعدہ)یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے مثال  ۴۔۱

تاہم دنیا میں ہللا کی حمد و تعریف عبادت ہے ( ب عنا الحزنالحمدہلل الذی اذھ( )الذی ھٰدنا لھذا

جس کا مکلف انسان کو بنایا گیا ہے اور آخرت میں یہ اہل ایمان کی روحانی خوراک ہوگی جس 

 سے انہیں لذت وفرحت محسوس ہوا کرے گی۔
 

ُرُج ِمِْنَا َوَما يََْنُِل ِمَن ا ِحْْيُ الَْغُفْوُر  يَْعََلُ َما يَـِلُج ِِف اَْلَْرِض َوَما َُيْ َماِۗء َوَما يَْعُرُج ِفْْيَا ۭ َوُهَو الرَّ  Ąلسَّ

اور جو چڑھ کر اس ( ۴)اور جو اس سے نکلے جو آسمان سے اترے ( ۱)جو زمین میں جائے 

 وہ سب سے باخبر ہے اور مہربان نہایت بخشش واال۔( ۲)میں جائے 

 مثال بارش خزانہ اور دفینہ وغیرہ۔  ۱۔۴

 لے گرج، بجلی اور برکات اٰلہی وغیرہ، نیز فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا نزول۔ بارش او ۴۔۴

 یعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال۔ ۲۔۴
 

َِلِ الَْغْيِب ۚ ََل يَ  َُُّكْ   عه ْ لََتْاِتيَن اعَُة  ۭ قُْل بَٰله َوَرِٰبِ تِيْنَا السَّ ْيَن َكَفُرْوا ََل ًَتْ ِ ِِلَ َوََلٓ ْعُزُب َعْنُه ِمثْـقَ َوقَاَل اَّلَّ ِت َوََل ِِف اَْلَْرِض َوََلٓ َاْصَغُر ِمْن ذه وه مه ٍة ِِف السَّ اُل َذرَّ

ِبْْيٍ    ٍب مُّ  ڎڎǼاَْكََبُ ِاَلَّ ِِفْ ِكته

جو عالم ! مجھے میرے رب کی قسم! کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے

ی سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ ہللا تعالٰ ( ۱)الغیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی 

نہ آسمانوں میں نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہرچیز کھلی کتاب میں ( ۴)نہیں 

 ۔(۲)موجود ہے 

قسم بھی کھائی اور صیغہ بھی تاکید کا اور اس پر مزید الم تاکید یعنی قیامت کیوں نہیں آئے  ۱۔۲

 ئے گی۔ گی؟ وہ تو بہر صورت یقینا آ

یعنی جب آسمان و زمین کا کوئی ذرہ اس سے غائب اور پوشیدہ نہیں، تو پھر تمہارے  ۴۔۲

اجزائے منتشرہ کو، جو مٹی میں مل گئے ہوں گے، جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کر دینا کیوں 

 ناممکن ہوگا

 یعنی وہ لوح محفوظ میں موجود اور درج ہے۔ ۲۔۲
 

مَ  ْيَن اه ِ ٌ   ِلَٰيْجزَِي اَّلَّ َْ ِرْزٌق َكِر ْغِفَرةٌ وَّ َك لَهُْم مَّ
ِٕ
ى
ۗ ِت ۭ ُاوله ِلحه لُوا الٰصه  Ćنُْوا َوَُعِ

تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوں کاروں کو بھال بدلہ عطا فرمائے یہی لوگ ہیں جن کے لئے 

 مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

نوں کو ہللا تعاٰلی اس لیے یہ وقوع قیامت کی علت ہے یعنی اس لیے برپا ہوگی اور تمام انسا۱۔٤

دوبارہ زندہ فرمائے گا کہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا عطا فرمائے کیونکہ جزا کے 

لیے ہی اس نے یہ دن رکھا ہے اگر یہ یوم جزا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیک و بد 
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بالخصوص نیکوں پر ظلم دونوں یکساں ہیں اور یہ بات عدل وانصاف کے قطعا منافی اور بندوں 

ْلَعبِْیدِ ) ہوگا  ٍم لِـّ  (28:۔فصلت23( َوَما َربَُّك بِظاَلَّ
 

ْجٍز َاِلــْْيٌ    ْن ِرٰ َك لَهُْم عََذاٌب ِمٰ
ِٕ
ى
ۗ ِجزِْيَن ُاوله يهتِنَا ُمعه ٓ اه ْيَن َسَعْو ِِفْ ِ  Ĉَواَّلَّ

ہیں جن کے  یہ وہ لوگ( ۱)اور ہماری آیاتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے 

 لئے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔

یعنی ہماری ان آیتوں کے بطالن اور تکذیب کی جو ہم نے پیغمبروں پر نازل کیں، یہ  ۱۔٢

سمجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہونگے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد 

و کر کسی کے سامنے اپنے کیے دھرے ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہ

کی جواب دہی کریں گے؟ ان کا یہ سمجھنا گویا اس بات کا اعالن تھا کہ ہللا تعاٰلی ہمارا مواخذہ 

 کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا، اس لئے قیامت کا خوف ہمیں کیوں ہو؟
 

ْيٓ ُاْنزَِل ِالَْيَك ِمْن رَّ  ِ ْيَن ُاْوتُوا الِْعَْلَ اَّلَّ ِ اِط الَْعزِْيِز الَْحِمْيِد   َويََرى اَّلَّ َِٰك ُهَو الَْحقَّ   َوَُّيِْدْيٓ ِاٰله ِِصَ  Čب

اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا 

 (۴)ہے اور ہللا غالب خوبیوں والے کی راہ کی راہبری کرتا ہے۔ ( ۱)حق ( سراسر)ہے وہ 

( آنکھ کا دیکھنا)د رؤیت قلبی یعنی علم یقینی ہے، محض رؤیت بصری یہاں رؤیت سے مرا ۱۔٦

نہیں اہل علم سے مراد صحابہ کرام یا مومنین ہیں۔ یعنی اہل ایمان اس بات کو جانتے اور اس پر 

 یقین رکھتے ہیں۔

یہ عطف ہے حق پر، یعنی وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس راستے کی طرف ۴۔ ٦ 

ے جو اس ہللا کا راستہ ہے جو کائنات میں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق میں رہنمائی کرتا ہ

ہے اور وہ راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ جس کی طرف تمام انبیا علیھم ( قابل تعریف)محمود 

 السالم اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔
 

ْيَن َكَفُرْوا َهْل نَُدلُُُّكْ عَٰله َرُجلٍ  ِ ٍق   ِانَُُّكْ لَِفْي َخلٍْق َجِديٍْد    َوقَاَل اَّلَّ ئُُُكْ ِاَذا ُمٰزِْقَُتْ ُكَّ ُمَمزَّ ِٰ ُّنَب  ۚ Ċي

جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ( ۴)ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتالئیں ( آؤ( )۱)اور کافروں نے کہا 

 گے۔کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ ( ۲)ہے 

یہ اہل ایمان کے مقابلے میں منکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک  ۱۔۷

 دوسرے سے کہا۔ 

اس سے مراد حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم ہیں جو ان کی طرف ہللا کے نبی بن کر  ۴۔۷

 آئے تھے

 یعنی عجیب و غریب خبر، ناقابل فہم خبر۔  ۲۔۷ 

میں مل کر ریزہ ریزہ ہوجاؤ گے تمہارا ظاہری وجود ناپید  یعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی٤۔۷

ہوجائے گا تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ وہی شکل وصورت تمہیں 

عطاکردی جائے گی جس میں تم پہلے تھے یہ گفتگو انہوں نے آپس میں استہزا اور مذاق کے 

 طور پر کی
 

ِ َكِذِبً  ى عََٰل اّلٰله لهِل الَْبِعْيِد    َافََْته ِخَرِة ِِف الَْعَذاِب َوالضَّ ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبَْله ِ  Ďَاْم ِبٖه ِجنٌَّة ۭ بَِل اَّلَّ

( ۱)ہللا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے ( ہی)کہ خود اس نے ( ہم نہیں کہہ سکتے)

ں اور دور کی گمراہی میں کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب می( حقیقت یہ ہے)بلکہ 

 (۴)ہیں۔ 
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یعنی دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہللا کی  ۱۔۲

طرف سے وحی و رسالت کا دعوٰی، یہ اس کا ہللا پر افترا ہے۔ یا پھر اس کا دماغ چل گیا ہے 

 اور دیوانگی میں ایسی باتیں کر رہا ہے جو غیر معقول ہیں۔ 

ہللا تعاٰلی نے فرمایا، بات اس طرح نہیں ہے، جس طرح یہ گمان کر رہے ہیں بلکہ واقعہ یہ  ۴۔۲

ہے کہ عقل و فہم اور ادراک حقائق سے یہی لوگ قاصر ہیں، جس کی وجہ سے یہ آخرت پر 

ایمان النے کی بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب ہے اور یہ 

 اہی میں مبتال ہیں جو حق سے غایت درجہ دور ہے۔آج ایسی گمر
 

ُم ا ِسْف ِّبِ ََّشْا ََّنْ َماِۗء َواَْلَْرِض ِۭاْن ن َن السَّ ْم َوَما َخلَْفهُْم ِمٰ َ َافَََلْ يََرْوا ِاٰله َما بَْْيَ َايِْدُّْيِ ِِلَ ََلٰي َماِۗء ۭ ِانَّ ِِفْ ذه َن السَّ ْم ِكَسًفا ِمٰ ِٰ َعْبٍد َْلَْرَض َاْو نُْسِقطْ عَلَْْيِ ُُ ٰ ًة ِل

ِنْيٍب       Ḍمُّ

اگر ہم چاہیں تو انہیں ( ۱)کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ 

یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس ( ۴)زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں 

 متوجہ ہو۔( دل سے)بندے کے لئے جو 

ر غور نہیں کرتے؟ ہللا تعاٰلی ان کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یعنی اس پ ۱۔٢

آخرت کا یہ انکار، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ورنہ جو 

ذات آسمان جیسی چیز، جس کی بلندی اور وسعت ناقابل بیان ہے اور زمین جیسی چیز، جس کا 

ابل فہم ہے، پیدا کر سکتا ہے، اس کے لئے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا طول و عرض بھی ناق

دوبارہ پیدا کر دینا اور اسے دوبارہ اسی حالت میں لے آنا، جس میں وہ پہلے تھی، کیوں کر 

 ناممکن ہے۔

یعنی یہ آیت دو باتوں پر مشتمل ہے ایک ہللا کے کمال قدرت کا بیان جو ابھی مذکور ہوا ۱۔٢

لیے تنبیہ و تہدید کہ جو ہللا آسمان و زمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ  دوسری کفار کے

ان پر اور ان کے مابین ہرچیز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے وہ جب چاہے ان پر اپنا عذاب 

بھیج کر ان کو تباہ کر سکتا ہے زمین میں دھنسا کر بھی، جس طرح قارون کو دھنسایا یا آسمان 

 س طرح اصحاب االیکہ کو ہالک کیا گیا۔کے ٹکڑے گرا کر ج
 

ْْيَ ۚ َوَالَنَّا ََلُ الَْحِديَْد    ِِبْ َمَعٗه َوالطَّ َباُل َاٰوِ ِ تَيْنَا َداٗوَد ِمنَّا فَْضًَل َۭيه    01َولََقْد اه

اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور ! اے پہاڑو( ۱)اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا 

 (۲)اور ہم نے اسی لئے لوہا نرم کر دیا ( یہی حکم ہے) (۴)پرندوں کو بھی 

 یعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازی خوبیوں سے نوازا۔ ۱۔۱۰

ان میں سے ایک حسن صوت کی نعمت تھی، جب وہ ہللا کی تسبیح پڑھتے تو پتھر کے  ۴۔۱۰ 

اتے اور زمزمہ ٹھوس پہاڑ بھی تسبیح خوانی میں مصروف ہو جاتے، اڑتے پرندے ٹھہر ج

خواں ہو جاتے، یعنی پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے کہا، چنانچہ یہ بھی داؤد علیہ السالم کے 

ساتھ مصروف تسبیح ہو جاتے۔ والطیر کا عطف یا جبال کے محل پر ہے اس لیے کہ جبال تقدیرا 

کو  ہم نے پہاڑوں اور پرندوں)منصوب ہے اصل عبارت اس طرح ہے نادینا الجبال والطیر 

اور ہم نے پرندے )یا پھر اس کا عطف فضال پر ہے اور معنی ہوں گے وسخرنا لہ الطیر ( پکارا

 (فتح القدیر)ان کے تابع کردیئے 

یعنی لوہے کو آگ میں تپائے اور ہتھوڑی سے کوٹے بغیر، اسے موم، گوندھے ہوئے  ۲۔۱۰

 و چاہے بنا لیتے۔آٹے اور گیلی مٹی کی طرح جس طرح چاہتے موڑ لیتے، بٹ لیتے اور ج
 

ْ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْْيٌ     لُْوا َصاِلًحا ۭ ِاِّنٰ ِد َواُْعَ ْ َِّ ْر ِِف ال قَٰدِ ٍت وَّ ِبغه ْل س ه  00َاِن اُْعَ
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یقین مانو ( ۴)اور جوڑوں میں اندازہ رکھ تم سب نیک کام کرو ( ۱)کہ تو پوری پوری زرہیں بنا 

 کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔

سابغات محزوف موصوف کی صفت ہے دروعا سابغات یعنی پوری لمبیں زرہیں، جو  ۱۔۱۱

لڑنے والے کے پورے جسم کو صحیح طریقے سے ڈھانک لیں اور اسے دشمن کے وار سے 

 محفوظ رکھیں۔ 

تاکہ چھوٹی بڑی نہ ہوں یا سخت یا نرم نہ ہوں یعنی کڑیوں کے جوڑنے میں کیل اتنے ۴۔۱۱

حرکت کرتے رہیں اور ان میں قرار وثبات نہ آئے اور نہ اتنے موٹے باریک نہ ہوں کہ جوڑ 

ہوں کہ اسے توڑ ہی ڈالیں یا جس سے حلقہ تنگ ہو جائے اور اسے پہنا نہ جاسکے یہ زرہ بافی 

 کی صنعت کے بارے میں حضرت داؤدعلیہ السالم کو ہدایات دی گئیں۔

کرو تاکہ میرا عملی شکر بھی ہوتا یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام  ۲۔۱۱

رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو ہللا تعاٰلی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اسے اسی حساب 

سے ہللا کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور شکر میں بنیادی چیز یہی ہے نعمت دینے والے کو 

نافرمانی سے بچا راضی رکھنے کی بھرپور سعی کی جائے یعنی اس کی اطاعت کی جائے اور 

 جائے۔
 

 َّ ا َشهٌْر ۚ َوَاَسلْنَا ََلٗ عَْْيَ الِْقْطِر ۭ َوِمَن الِْجٰنِ َمْن ي َها َشهٌْر وَّ َرَواُِحَ َن الٰرِيَْح غُُدوُّ ِٰٖه ۭ َوَمْن يَّزِْغ ِمِْنُْم َعْن َاْمِرََن نُِذْقُه ِمْن عََذاِب َوِلُسلَْيمه ْذِن َرب ْعَمُل بَْْيَ يََديِْه ِِبِ

 01ِعْْيِ   السَّ 

اور ہم نے سلیمان کے کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی 

اور اس ( ۴)اور ہم نے ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا ( ۱)ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی 

کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان 

 یں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔م

یعنی حضرت سلیمان علیہ السالم مع اعیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر ۱۔۱۴

آپ کا حکم ہوتا کہ ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتیں کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے 

ایک منزل میں طے ہوجاتی اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک ایک مہینے دوپہر تک کی 

 جتنی مسافت طے ہوجاتی اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت طے ہوجاتی۔

یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السالم کے لئے لوہا نرم کر دیا تھا، حضرت سلیمان  ۴۔۱۴

کر دیا تاکہ تانبے کی دھات سے وہ جو چاہیں  علیہ السالم کے لئے تانبے کا چشمہ ہم نے جاری

 بنائیں۔ 

اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سزا قیامت والے دن دی جائے گی۔ لیکن بعض کے نزدیک یہ  ۲۔۱۴

دنیاوی سزا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی نے فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ 

لسالم کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ وہ الٹھی کی الٹھی تھی۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ ا

 فتح القدیر)اسے مارتا، جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا 
 

لُْوٓا اه  ِسيهٍت ۭ ِاُْعَ َحارِيَْب َوتََماِثْيَل َوِجَفاٍن ََكلَْجــَواِب َوقُُدْوٍر ٰره ُكْوُر  َل َداٗوَد ُشْكًرا ۭ َوقَِلْيٌل مِٰ يَْعَملُْوَن ََلٗ َما يََشاُۗء ِمْن مَّ  01ْن ِعَباِدَي الشَّ

جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثال قلعے اور اور مجسمے اور حوضوں کے 

اے داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل ( ۴)برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں 

 کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔

راب کی جمع ہے مطلب ہے بلند محالت، عالی شان عمارتیں یا مساجد و محاریب مح۱۔۱۲

تصویریں۔ یہ تصویریں غیر حیوان چیزوں کی ہوتی تھیں، بعض کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السالم 

کی تصاویر مسجدوں میں بنائی جاتی تھیں تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ بھی عبادت کریں۔ یہ معنی 
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لیم کیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السالم کی شریعت میں اس صورت میں صحیح ہے جب تس

تصویر سازی کی اجازت تھی جو صحیح نہیں۔ تاہم اسالم میں تو نہایت سختی کے ساتھ اس کی 

ممانعت ہے۔ جفان، جفنۃ کی جمع ہے لگن جواب، جابیۃ کی جمع ہے حوض جس میں پانی جمع 

یگیں، راسیات جمی ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ کیا جاتا ہے یعنی حوض جتنے بڑے بڑے لگن قدور د

یہ دیگیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھیں جنہیں ظاہر ہے اٹھا کر ادھر ادھر نہیں لے جایا 

جاسکتا تھا اس میں بیک وقت ہزاروں افراد کا کھانا پک جاتا تھا یہ سارے کام جنات کرتے تھے 

 ۔
 

ا قََضْينَا عَلَْيِه الَْمْوَت مَ  َّوْ فَلَمَّ ا َخرَّ تََبيَّنَِت الِْجنُّ َاْن ل ُكُ ِمنَْسَاتَٗه ۚ فَلَمَّ َُّة اَْلَْرِض ًَتْ َّهُْم عَٰله َمْوِتٖهٓ ِاَلَّ َداۗب ََكنُْوا يَْعلَُمْوَن الَْغْيَب َما لَِبثُْوا ِِف الَْعَذاِب الُْمهِْْيِ    ا َدل

01 ۭ 

ر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خب

گر پڑے اس وقت جنوں نے ( سلیمان)کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب 

 (۱)جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتال نہ رہتے۔ 

کہ یہ  حضرت سلیمان علیہ السالم کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہوگیا تھا ۱۔۱٤

غائب کی باتیں جانتے ہیں، ہللا تعاٰلی نے حضرت سلیمان علیہ السالم کی موت کے ذریعے سے 

 اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔
 

ُُِٰكْ َواشْ  ْزِق َرب َِّمْْيٍ وَّ َِشَاٍل ڛ ُُكُْوا ِمْن ِرٰ ِ َعْن ي يٌَة ۚ َجنَّٰته ْم اه َرب  غَُفْوٌر    ُكُرْوالََقْد ََكَن ِلَسـَبٍا ِِفْ َمْسَكِِنِ َبٌة وَّ ٌة َطيِٰ  01ََلٗ ۭ بَِْلَ

ان کے دائیں بائیں دو باغ ( ۱)نشانی تھی ( قدرت اٰلہی کی)قوم سبا کے لئے اپنی بستیوں میں 

اور شکر ادا ( ۲)اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ ( ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ( )۴)تھے 

 ۔(٦) واال رب ہے اور وہ بخشنے ( ۲)یہ عمدہ شہر ( ٤)کرو 

سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے جو حضرت سلیمان علیہ والسالم کے ۱۔۱۲

زمانے میں مسلمان ہوگئی تھی قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا آج کل یمن کے نام 

سے یہ عالقہ معروف ہے یہ بڑا خوش حال ملک تھا یہ ملک بری وبحری تجارت میں بھی 

تھا اور زراعت وباغبانی میں بھی نمایاں اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی  ممتاز

خوش حالی کا باعث ہوتی ہیں اسی مال ودولت کی فراوانی کو یہاں قدرت الٰہی کی نشانی سے 

 تعبیر کیا گیا ہے ۔

ہ بہہ کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہ ۴۔۱۲

کر شہر میں آتا تھا ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کرادیئے اور ان کے 

ساتھ باغات لگائے گئے جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہوگیا اور باغوں کو بھی سیرابی کا 

ایک قدرتی ذریعہ میسر آگیا انہی باغات کو دائیں بائیں دو باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے بعض 

ہتے ہیں جنتین سے دو باغ نہیں بلکہ دائیں بائیں کی دو جہتیں مراد ہیں اور مطلب باغوں کی ک

 (فتح القدیر)کثرت ہے کہ جدھر نظر اٹھا کر دیکھیں باغات ہریالی اور شادابی ہی نظرآتی تھی۔

یہ ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے کہلوایا گیا یا مطلب ان نعمتوں کا بیان ہے، جن سے  ۲۔ ۱٢

 نکو نوازا گیا تھا۔ ا

 یعنی منعم و محسن کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے اجتناب۔  ٤۔۱٢

یعنی باغوں کی کثرت اور پھلوں کی فروانی کی وجہ سے یہ شہر عمدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ  ۲۔۱٢

آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے یہ شہر مکھی، مچھر اور اس قسم کے دیگر موذی جانوروں 

 تھا وہللا عالم۔  سے بھی پاک
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یعنی اگر تم رب کا شکر کرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ کا سبب نہیں بنتے، بلکہ ہللا   ٦۔ ۱٢

 تعاٰلی عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔
 

ْم َجنََّتْْيِ َذَواَٰتْ ُاُكٍ  نَّتَْْيِ ُْم ِِبَ لِْنه ْيَل الَْعرِِم َوبَدَّ ْم س َ ْن ِسْدٍر قَِلْيٍل     فََاْعَرُضْوا فََاْرَسلْنَا عَلَْْيِ ٍء ِمٰ ََشْ َاثٍْل وَّ  01َُخْطٍ وَّ

بھیج دیا اور ہم ان کے ( کا پانی)لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیالب 

جھاؤ ( بکثرت)باغ دیئے جو بدمزہ میووں والے اور ( ایسے)ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو 

 (۱)اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ 

یعنی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے اور بند تعمیر کرکے پانی کی جو رکاوٹ کی ۱۔ ٦ ۱

تھی اور اسے زراعت وباغبانی کے کام میں التے تھے ہم نے تندو تیز سیالب کے ذریعے سے 

ان بندوں اور پشتوں کو توڑ ڈاال اور شاداب اور پھل دار باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا جن 

صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں جن میں اول تو کوئی پھل لگتا ہی نہیں اور کسی میں میں 

لگتا بھی ہے تو سخت کڑوا کسیال اور بدمزہ جنہیں کوئی کھا ہی نہیں سکتا البتہ کچھ بیری کے 

درخت تھے جن میں بھی کانٹے زیادہ اور بیر کم تھے۔ عرم، عرمۃ کی جمع ہے پشتہ یا بند یعنی 

ور کا پانی بھیجا جس نے اس بند میں شگاف ڈال دیا اور پانی شہر میں بھی آ گیا جس سے ایسا ز

ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کردیا یہ بند سد مارب کے نام سے 

 مشہور ہے۔
 

زِْيٓ ِاَلَّ اْلَكُفْوَر    ُْم ِبَما َكَفُرْوا ۭ َوَهْل َُنه ِِلَ َجَزْيِنه  01ذه

سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ( ایسی)نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا۔ ہم  ہم

 ہیں۔
 

ْوا ْْيَ ِسْْيُ ْرََن ِفْْيَا السَّ قَدَّ َِّّتْ بهَرْكنَا ِفْْيَا قًُرى َظاِهَرًة وَّ ِمِنْْيَ    َوَجَعلْنَا بَيَِْنُْم َوبَْْيَ الُْقَرى ال ًما اه  01 ِفْْيَا لََياِلَ َوَاَّيَّ

ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور 

ان میں ( ۴)اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر تھیں ( ۱)رکھی تھیں جو سر راہ ظاہر تھیں ( آباد)

 (۲)راتوں اور دنوں کو بھی امن و امان چلتے پھرتے رہو۔

اور شام کے ( یمن)ام کی بستیاں ہیں یعنی ہم نے ملک سبا برکت والی بستیوں سے مراد ش۱۔۱۲

درمیاں لب سڑک بستیاں آباد کی ہوئی تھیں بعض نے ظاھرة کے معنی متواصلۃ ایک دوسرے 

ہزار سات سو بتالئی ٤سے پیوست اور مسلسل کے لیے ہیں مفسریں نے ان بستیوں کی تعداد 

ی جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے ہے یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھ

پینے اور آرام کرنے کے لیے زاد راہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی دوسرے ویرانی 

 کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل وغارت کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تھا 

کے حساب  یعنی ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا، اور اس ۴۔۱۲

سے وہ بہ آسانی اپنا سفر طے کر لیتے تھے۔ مثال صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی 

آبادی اور قریے تک پہنچ جاتے۔ وہاں کھا پی کر قیلولہ کرتے اور پھر سر گرم سفر ہو جاتے تو 

 رات کو کسی آبادی میں جا پہنچتے۔ 

مشقت سے بےنیاز ہونے کا بیان ہے یہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ اور زاد راہ کی ۲۔۱۲

کہ رات اور دن کی جس گھڑی میں تم سفر کرنا چاہو کرو نہ جان مال کا کوئی اندیشہ نہ راستے 

 کے لیے سامان سفر ساتھ لینے کی ضرورت۔
 

ُْم َاَحاِديَْث وَ  َّنَا بهِعْد بَْْيَ َاْسَفاِرََن َوَظلَُمْوٓا َانُْفَسهُْم فََجَعلِْنه ِٰ َصبَّاٍر َشُكْوٍر   فََقالُْوا َرب ُُ ٰ ِِلَ ََلٰيهٍت ِل ٍق ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ُْم ُكَّ ُمَمــزَّ ْقِنه  01َمزَّ
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چونکہ خود ( ۱)ہمارے سفر دور دراز کر دے ! لیکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار

ر دیا افسانوں کی صورت میں ک( گذشتہ)انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا اس لئے ہم نے انہیں 

بالشبہ ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لئے ( ۲)اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیئے ( ۴)

 میں بہت سی عبرتیں ہیں۔( ماجرے)اس 

یعنی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ۱۔۱٢

ان میں سنسان و ہیں ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کردے مسلسل آبادیوں کے بجائے درمی

ویران جنگالت اور صحراؤں سے ہمیں گزرنا پڑے گرمیوں میں دھوب کی شدت اور سردیوں 

میں بیخ بستہ ہوائیں ہمیں پریشان کریں اور راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی سختیوں 

سے بچنے کے لیے زاد راہ کا بھی انتظام کرنا پڑے ان کی یہ دعا اسی طرح کی ہے جیسے 

اسرائیل نے من وسلوٰی اور دیگر سہولتوں کے مقابلے میں دالوں اور سبزیوں وغیرہ کا  بنی

 مطالبہ کیا تھا یا پھر زبان حال سے ان کی یہ دعا تھی۔

یعنی انہیں اس طرح ناپید کیا کہ ان کی ہالکت کا قصہ زبان زد خالئق ہوگیا۔ اور مجلسوں  ۴۔۱٢

 اور محفلوں کا موضوع گفتگو بن گیا۔

یعنی انہیں متفرق اور منتشر کر دیا، چنانچہ سبا میں آباد مشہور قبیلے مختلف جگہوں پر  ۲۔۱٢

جا آباد ہوئے، کوئی یثرب و مکہ آگیا، کوئی شام کے عالقے میں چال گیا کوئی کہیں اور کوئی 

 کہی
 

نَ  ََّبُعْوُه ِاَلَّ فَرِيْقًا ِمٰ ْم ِابِْليُْس َظنَّٗه فَات َق عَلَْْيِ  11الُْمْؤِمِنْْيَ     َولََقْد َصدَّ

اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار 

 بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔
 

ْن ُهَو ِمِْنَا  ِخَرِة ِممَّ ُّْؤِمُن ِِبَْله ٍن ِاَلَّ ِلنَْعََلَ َمْن ي ْن ُسلْطه ْم ِمٰ ٍء َحِفْيظٌ   َوَما ََكَن ََلٗ عَلَْْيِ َُّك عَٰله ُكِٰ ََشْ    10ِِفْ َشٰكٍ ۭ َوَرب

نہ تھا مگر اس لئے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ( اور دباؤ)شیطان کا ان پر کوئی زور 

ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں۔ اور آپ کا رب 

 ہرچیز پر نگہبان ہے۔( ہر)
 

ِت َوََل ِِف اَْلَْرِض َوَما لَهُ قُِل اْدُعوا وه مه ٍة ِِف السَّ ِ ۚ ََل يَْمِلُكْوَن ِمثَْقاَل َذرَّ ْن ُدْوِن اّلٰله َُتْ ِمٰ ْيَن َزَُعْ ِ ْن َظهِْْيٍ   اَّلَّ َما ََلٗ ِمِْنُْم ِمٰ ٍك وَّ َما ِمْن ِْشْ  11ْم ِفْْيِ

نہ ان میں سے ( ۱)لو کو پکار ( سب)کہ ہللا کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے ! کہہ دیجئے

نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ( ۴)کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے 

 (٤)نہ ان میں سے کوئی ہللا کا مددگار ہے ( ۲)

یعنی معبود ہونے کا۔ یہاں زعمتم کے دو مفعول محذوف ہیں زعمتموہم الھۃ یعنی جن جن ۱۔۴۴

 کو تم معبود گمان کرتے ہو۔

یعنی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے نہ شرپر، کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے، نہ  ۴۔۴۴

نقصان سے بچانے کی، آسمان و زمین کا ذکر نہ عموم کے لئے ہے، کیونکہ تمام خارجی 

 موجودات کے لئے یہی ظرف ہیں۔ 

 نہ پیدائش میں نہ ملکیت میں اور نہ تصرف میں۔  ۲۔۴۴

لے میں بھی ہللا کی مدد کرتا ہو، بلکہ ہللا تعاٰلی ہی بال شرکت غیرے تمام جو کسی معام ٤۔۴۴

 اختیارات کا مالک ہے اور کسی کے تعاون کے بغیر ہی سارے کام کرتا ہے۔
 

ْم قَالُْوا َما ٌَ َعْن قُلُْوِّبِ ٓ ِاَذا فُٰزِ َفاعَُة ِعْنَدٗهٓ ِاَلَّ ِلَمْن َاِذَن ََلٗ ۭ َحِٰته  11َذا   قَاَل َربُُُّكْ ۭ قَالُوا الَْحقَّ ۚ َوُهَو الَْعِٰلُّ اْلَكِبْْيُ   َوََل تَْنَفُع الشَّ
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بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لئے اجازت ہو ( شفارش)شفاعت 

یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں ( ۱)جائے 

اور وہ بلند و باال اور بہت ( ۴)مایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا تمہارے پروردگار نے کیا فر

 بڑا ہے۔

کا مطلب ہے انبیاء اور مالئکہ وغیرہ یعنی یہی سفارش ' جن کے لئے اجازت ہو جائے ' ۱۔۴۲

کر سکیں گے، کوئی اور نہیں۔ اس لئے کہ کسی اور کی سفارش فائدے مند ہوگی، نہ انہیں 

لب ہے۔ مستحقین شفاعت۔ یعنی انبیاء علیہم السالم و مالئکہ اور اجازت ہی ہوگی۔ دوسرا مط

صالحین صرف انہیں کے حق میں سفارش کر سکیں گے جو مستحقین شفاعت ہوں گے کیونکہ 

ہللا کی طرف سے انہیں کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، کسی اور کے لئے نہیں 

الم مالئکہ اور صالحین کے عالوہ وہاں کوئی مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہم الس( فتح القدیر)

سفارش نہیں کرسکے گا اور یہ حضرات بھی سفارش اہل ایمان گناہ گاروں کے لیے ہی 

کرسکیں گے کافر و مشرک اور ہللا کے باغیوں کے لیے نہیں قرآن کریم نے دوسرے مقام پر 

َواَل ( ) 455:۔ البقرة4( ِعْنَدٗہٓ ااِلَّ بِاِْذنِهٖ  َمْن َذا الَِّذْي یَْشفَعُ )ان دونوں نکتوں کی وضاحت فرمادی ہے ۔

 (44:۔ االنبیاء43( ااِلَّ لَِمِن اْرتَٰضى ۘ  یَْشفَُعْوَن 
 

ُُكْ لََعٰله ُهًدى َاْو ِِفْ َضله  ٓ َاْو ِاَّيَّ ُ   َوِاَنَّ ِت َواَْلَْرِض ۭ قُِل اّلٰله وه مه َن السَّ ِبْْيٍ    قُْل َمْن يَّْرُزقُُُكْ ِمٰ  11ٍل مُّ

کہ ہللا ! جواب دیجئے( خود)پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ 

 (۱)ہم یا تم۔ یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں؟ ( سنو)تعالٰی۔ 

ظاہر بات ہے گمراہی پر وہی ہوگا جو ایسی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسمان و  ۱۔۴٤

پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ وہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ کچھ اگاہ  زمین سے روزی

 سکتے ہیں۔ اس لئے حق پر یقین اہل توحید ہی ہیں، نہ کہ دونوں۔
 

ُل َُعَّا تَْعَملُْوَن    لُْوَن َُعَّآ َاْجَرْمنَا َوََل نُْســـ   11قُْل َلَّ تُْســـ 

ابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا نہ تمہارے ہمارے کئے ہوئے گناہوں کی ب! کہہ دیجئے

 اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔
 

ُِ الَْعِلـْْيُ    ُّنَا ُُثَّ يَْفتَـُح بَْيـنَنَا ِِبلَْحٰقِ ۭ َوُهَو الَْفتَّا َمُع بَْيـنَنَا َرب  11قُْل ََيْ

ے فیصلے کر دے انہیں خبر دے دیجئے کہ سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سے سچ

 وہ فیصلے چکانے واال ہے( ۱)گا 

یعنی اس کے مطابق جزا دے گا، نیکوں کو جنت میں اور بدوں کو جہنم میں داخل  ۱۔۴٦

 فرمائے گا۔
 

ُ الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ    ََكَۗء لَُكَّ ۭ بَْل ُهَو اّلٰله يَْن َالَْحــْقَُتْ ِبٖه ُْشَ ِ  11قُْل َاُرْوِِنَ اَّلَّ

اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم ہللا کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ مال ! کہہ دیجئے

 بلکہ وہی ہللا ہے غالب با حکمت۔( ۱)رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں 

یعنی اس کا کوئی نظیر ہے نہ ہم سر، بلکہ وہ ہرچیز پر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور  ۱۔۴۷

 قول میں حکمت ہے۔
 

لهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يَْعلَُمْوَن   َوَمآ َاْرَسلْنه  نَِذْيًرا وَّ ا وَّ ًَّة ِلٰلنَّاِس بَِشْْيً  11َك ِاَلَّ ََكۗف
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ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبریاں سنانے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھیجا ہے ہاں 

 (۱)کہ لوگوں کی اکثریت بےعلم ہے ( یہ صحیح ہے)مگر 

ں ہللا تعاٰلی نے ایک تو نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان اس آیت می ۱۔۴۲

فرمایا ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو پوری نسل انسانیت کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا 

ہے۔ دوسرا، یہ بیان فرمایا کہ اکثر لوگ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش کے 

ن سے محروم رہیں گے۔ ان دونوں باتوں کی و ضاحت اور بھی دوسرے مقامات پر باوجود ایما

قُْل ٰیٓاَیُّھَا النَّاُس اِنِّْى ) فرمائی ہے۔ مثال آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت کے ضمن میں فرمایا، 

ِ اِلَْیُكمْ  َل اْلفُْرقَاَن ( )354:۔ االعراف7( َرُسْوُل ہللٰاٰ ۔ 45( اۘ  َعٰلي َعْبِدٖہ لِیَُكْوَن لِْلٰعلَِمْیَن نَِذْیرَ تَٰبَرَك الَِّذْي نَزَّ

مجھے پانچ چیزیں ایسی دی ' ایک حدیث میں ہے آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ( 3:الفرقان

۔ مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل ۱گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں 

۔ تمام روئے زمین میرے لئے مسجد ۴رمائی گئی ہے۔ میں میری دھاک بٹھانے میں میری مدد ف

۔ مال غنیمت ۲اور پاک ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آجائے، میری امت وہاں نماز ادا کر دے۔ 

۔ مجھے شفاعت ٤میرے لئے حالل کر دیا گیا، جو مجھ سے قبل کسی کے لئے حالل نہیں تھا۔ 

رف بھیجا جاتا تھا، مجھے کائنات کے تمام ۔ پہلے نبی صرف اپنی قوم کی ط٢کا حق دیا گیا ہے۔ 

احمر اسود ( صحیح بخاری صحیح مسلم، کتاب المساجد)انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا ہے 

سے مراد بعض نے جن وانس اور بعض نے عرب وعجم لیے ہیں امام ابن کثیر فرماتے ہیں 

َوَمآ )ی وضاحت فرمائی دونوں ہی معنی صحیح ہیں۔ اسی طرح اکثر کی بےعلمی اور گمراہی ک

آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان ( 301:۔یوسف34( اَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِْینَ 

ِ )نہیں الئیں گے 
اگر آپ اہل ( 338:۔ االنعام8( َواِْن تُِطْع اَْكثََر َمْن فِي ااْلَْرِض یُِضلُّْوَك َعْن َسبِْیِل ہللٰاٰ

کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کردیں گے جس کا مطلب یہی ہوا کہ  زمین کی اکثریت

 اکثریت گمراہوں کی ہے
 

ِدِقْْيَ     َذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنَُتْ صه  11َويَُقْولُْوَن َمِته ھه

 (۱)پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سچے ہو تو بتا دو۔ 

 ان کے نزدیک بعید اور ناممکن تھا۔ یہ بطور مذاق پوچھتے تھے، کیونکہ اس کا وقوع ۱۔۴٢
 

ََل تَْستـَـْقِدُمْوَن    َتْاِخُرْوَن َعْنُه َساعًَة وَّ ْيَعاُد يَْوٍم َلَّ تَس ْ َُُّكْ ِمٰ    11قُْل ل

جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو 

 ۔(۱)نہ آگے بڑھ سکتے ہو 

امت کا دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے، تاہم جب وہ یعنی ہللا نے قی ۱۔۲۰

رُ )وقت مقرر آجائے گا تو ایک ساعت بھی آگے، پیچھے نہیں ہوگا  ِ اِ َذا َجآَء اَل یُئَوخَّ ( اِ نَّ اََجَل ہللٰاٰ

 (2:۔نوح73
 

 ِ ِن َوََل ِِبَّلَّ ُّْؤِمَن ِبھهَذا الُْقْراه ْيَن َكَفُرْوا لَْن ن ِ ْم ښ يَْرِجــُع بَْعُضهُْم ِاٰله بَْعِضَۨ َوقَاَل اَّلَّ ِ ِلُمْوَن َمْوقُْوفُْوَن ِعْنَد َرّٰبِ ٓى ِاِذ الٰظه ْيَن  ْي بَْْيَ يََديِْه ۭ َولَْو تَره ِ الَْقْوَل ۚ يَُقْوُل اَّلَّ

ْوا لَْوََلٓ َانَُْتْ لَُكنَّا ُمْؤِمِنْْيَ    ْيَن اْسـَتْكََبُ ِ ُتْضِعُفْوا ِلَّلَّ  10اس ْ

اے ( ۱! )ں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کواور کافرو

دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے 

( ۲)کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے ( ۴)ہوئے ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہونگے 

 ۔(٤)وں میں سے ہوتے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن

 جیسے تورات، زبور اور انجیل وغیرہ۔  ۱۔۲۱
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یعنی دنیا میں یہ کفر و شرک ایک دوسرے کے ساتھی اور اس ناطے سے ایک دوسرے  ۴۔۲۱ 

سے محبت کرنے والے تھے، لیکن آخرت میں یہ ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کو 

 مورد الزام بنائیں گے۔ 

لوگ، جو سوچے سمجھے بغیر، روش عام پر چلنے والے ہوتے ہیں  یعنی دنیا میں یہ ۲۔۲۱

 اپنے ان لیڈروں سے کہیں گے جن کے وہ دنیا میں پیروکار بنے رہے تھے۔ 

یعنی تم ہی نے ہمیں پیغمبروں کے پیچھے چلنے سے روکا تھا، اگر تم اس طرح نہ کرتے  ٤۔۲۱

 تو ہم یقینا ایمان والے ہوتے۔
 

تَ  ْيَن اس ْ ِ ْجرِِمْْيَ قَاَل اَّلَّ ى بَْعَد ِاْذ َجاَۗءُُكْ بَْل ُكْنَُتْ مُّ ُن َصَدْدنهُُكْ َعِن الْهُده ُتْضِعُفْوٓا َاََنْ ْيَن اس ْ ِ ْوا ِلَّلَّ  11  ْكََبُ

یہ بڑے لوگ ان کمزورں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آچکنے کے بعد ہم نے 

 ۔(۱)مجرم تھے ہی ( خود)بلکہ تم ( نہیں)تمہیں اس سے روکا تھا؟ 

یعنی ہمارے پاس کون سی طاقت تھی کہ ہم تمہیں ہدایت کے راستے سے روکتے، تم نے  ۱۔۲۴

خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی اسے قبول کرنے سے گریزاں 

رہے، اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو؟ حاالنکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے کیا، 

 لئے مجرم بھی تم خود ہی ہو نہ کہ ہم ۔اس 
 

ُمُرْونـَـنَآ َاْن  َاِر ِاْذ ًَتْ َّْيِل َوالِنَّ ْوا بَْل َمْكُر ال ْيَن اْسـَتْكََبُ ِ ُتْضِعُفْوا ِلَّلَّ ْيَن اس ْ ِ ا َرَاُوا الْ َوقَاَل اَّلَّ وا النََّداَمَة لَمَّ ٓ َانَْداًدا ۭ َوَاَْسُّ َعَل ََلٗ ِ َوََنْ َعَذاَب ۭ َوَجَعلْنَا نَّْكُفَر ِِبّلٰله

َزْوَن ِاَلَّ َما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن   يَْن َكَفُرْوا ۭ َهْل َُيْ ِ ٓ َاْعنَاِق اَّلَّ  11اَْلَْغلهَل ِِفْ

بلکہ دن رات ( نہیں نہیں)یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے، ( اس کے جواب میں

ک مقرر کرنے کا ہمارا حکم مکرو فریب سے ہمیں ہللا کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شری

اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو ( ۱)دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا 

انہیں صرف ان کے ( ۲)اور کافروں کی گردنوں میں ہم طوق ڈال دیں گے ( ۴)رہے ہونگے 

 (٤)کئے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ 

جب ہم اپنی مرضی سے پیغمبروں کی تکذیب کرتے، جب کہ یعنی ہم مجرم تو تب ہوتے ۱۔۲۲

واقعہ یہ ہے کہ تم دن رات ہمیں گمراہ کرنے پر اور ہللا کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک 

ٹھہرانے پر آمادہ کرتے رہے جس سے باآلخر ہم تمہارے پیچھے لگ کر ایمان سے محروم 

 رہے۔

گے لیکن دل میں دونوں ہی فریق اپنے اپنے  یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی تو کریں۴۔۲۲

 کفر پر شرمندہ ہوں گے لیکن شماتت اعدا کی وجہ سے ظاہر کرنے سے گریز کریں گے۔

 یعنی ایسی زنجریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھیں گے۔  ۲۔۲۲

اور ان کے یعنی دونوں کو ان کے عملوں کی سزا ملے گی، لیڈروں کو ان کے مطابق ٤۔۲۲

ٰلِكنْ ) پیچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق جیسے دوسرے مقام پر فرمایا  ۔ 7( لُِكلٍّ ِضْعٌف وَّ

 یعنی ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا۔( 14:االعراف
 

فُْوَهآ   ِاَنَّ ِبَمآ ُاْرِسلَُْتْ ِبٖه كه  َِّذيٍْر ِاَلَّ قَاَل ُمَْتَ ْن ن  11ِفُرْوَن   َوَمآ َاْرَسلْنَا ِِفْ قَْريٍَة ِمٰ

اور ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے واال بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کیا 

 ۔(۱)کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ جو کفر کرنے والے ہیں 

یہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ مکے کے رؤسا اور چودھری ۱۔۲٤

ر ایمان نہیں ال رہے اور آپ کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہر دور کے آپ پ

اکثر خوش حال لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب ہی کی ہے اور ہر پیغمبر پر ایمان النے والے 
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پہلے پہل معاشرے کے غریب اور نادار قسم کے لوگ ہی ہوتے تھے جیسے نوح کی قوم نے 

سے کہا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان الئیں گے جب کہ تیرے پیروکار کمینے لوگ ہیں۔ اپنے پیغمبر 

 دوسرے پیغمبروں کو بھی ان کی قوموں نے یہی کہا۔
 

ِبْْيَ    ُن ِبُمَعذَّ َما ََنْ َاْوََلًدا   وَّ ُن اَْكََثُ َاْمَواًَل وَّ  11َوقَالُْوا ََنْ

 (۱)ہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیئے جائیں اور کہا ہم مال اوالد میں بہت بڑے ہوئے ہیں یہ ن

یعنی جب ہللا نے ہمیں دنیا میں مال و اوالد کی کثرت سے نوازا ہے، تو قیامت بھی اگر  ۱۔۲٢

برپا ہوئی تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ گویا انہوں نے دار اآلخرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا کہ جس 

ں مل رہی ہیں، آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا، طرح دنیا میں کافر و مومن سب کو ہللا کی نعمتی

حاالنکہ آخرت تو دار الجزا ہے، وہاں تو دنیا میں کئے گئے عملوں کی جزا ملنی ہے اچھے 

عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی بری۔ جب کہ دنیا داراالمتحان ہے، یہاں ہللا تعاٰلی 

ے انہوں نے دنیاوی مال و اسباب کی بطور آزمائش سب کو دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہ

فروانی کو رضائے اٰلہی کا مظہر سمجھا، حاالنکہ ایسا بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہللا تعاٰلی 

 اپنے فرماں بردار بندوں کو سب سے زیادہ مال و اوالد سے نوازتا۔
 

ََّشاُۗء َويـَـْقِدُر وَ  ْزَق ِلَمْن ي ْ يَبُْسطُ الٰرِ    11لهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يَْعلَُمْوَن   قُْل ِانَّ َرِٰبِ

لیکن اکثر لوگ ( ۴)کہ میرا رب جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر کر دیتا ہے ! کہہ دیجئے

 نہیں جانتے۔

اس میں کفار کے مذکورہ مغالطے کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی  ۱۔۲٦

ہے بلکہ اس کا تعلق ہللا کی حکمت و مشیت سے ہے۔ اس  ہللا کی رضا یا عدم کی مظہر نہیں

لئے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپسند کرتا ہے 

 اور جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر رکھتا ہے۔
 

َِّّتْ تَُقٰرِ  لُْوا َوِهُْ َوَمآ َاْمَوالُُُكْ َوََلٓ َاْوََلُدُُكْ ِِبل ْعِف ِبَما َُعِ َك لَهُْم َجَزاُۗء الٰضِ
ِٕ
ى
ۗ َمَن َوَُعَِل َصاِلًحا ۡ فَُاوله ٓي ِاَلَّ َمْن اه ِمنُْوَن  بُُُكْ ِعْنَدََن ُزلْفه  11 ِِف الُْغُرفهِت اه

ہاں جو ( ۱)قریب کر دیں ( مرتبوں)اور تمہارا مال اور اوالد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس 

اور وہ نڈر ( ۲)ان کے لئے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے ( ۴)یں اور نیک عمل کریں ایمان الئ

 و بےخوف ہو کر باال خانوں میں رہیں گے۔

یعنی یہ مال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور ہماری بارگاہ میں  ۱۔۲۷

 تمہیں خاص مقام حاصل ہے۔ 

ل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے یعنی ہماری محبت اور قرب حاص ۴۔۲۷ 

ہللا تعاٰلی تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے ' جس طرح حدیث میں فرمایا 

 (صحیح مسلم)دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے 

بلکہ کئی کئی گنا، ایک نیکی کا اجرکم از کم دس گنا مزید سات سو گنا بلکہ اس سے  ۲۔۲۷

 ادہ تک۔زی
 

ْوَن   َك ِِف الَْعَذاِب ُمْحَْضُ
ِٕ
ى
ۗ ِجزِْيَن ُاوله يهِتنَا ُمعه ٓ اه ْيَن يَْسَعْوَن ِِفْ ِ  11َواَّلَّ

اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں 

 پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔
 

ْزَق لِ  ْ يَبُْسطُ الٰرِ ِزِقْْيَ قُْل ِانَّ َرِٰبِ ِلُفٗه ۚ َوُهَو َخْْيُ الٰره ٍء فَهَُو ُُيْ ْن ََشْ ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدٖه َويَْقِدُر ََلٗ ۭ َوَمآ َانَْفْقَُتْ ِمٰ  11   َمْن ي
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کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس ! کہہ دیجئے

ی ہللا کی راہ میں خرچ کرو گے ہللا اس کا ہے تم جو کچھ بھ( ۱)کے لئے چاہے تنگ کر دیتا 

 (۲)اور سب سے بہتر روزی دینے واال ہے۔ ( ۴)بدلہ دے گا ( پورا پورا)

پس وہ کبھی کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے، لیکن کس لئے؟ خالف معمول کے طور پر،  ۱۔۲٢

ے لئے۔ اور کبھی مومن کو تنگ دست رکھتا ہے، کس لئے؟ اس کے اجر و ثواب میں اضافے ک

اسلئے مال کی فروانی اس کی رضا کی اور اس کی کمی، اس کی نارضگی کی دلیل نہیں ہے۔ 

 یہ تکرار بطور تاکید کے ہے۔ 

اخالف کے معنی ہیں، عوض اور بدلہ دینا، یہ بدلہ دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں ۴۔۲٢

انفق علیک۔ تو خرچ کر میں تجھ  تو یقینی ہے حدیث قدسی میں آتا ہے ہللا تعاٰلی فرماتا ہے انفق

 پر خرچ کروں گا۔

کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو دیتا ہے تو اس کا یہ دینا ہللا کی توفیق وتیسر اور اس کی ۲۔۲٢

تقدیر سے ہی ہے حقیقت میں دینے واال اس کارازق نہیں ہے جس طرح بچوں کا باپ بچوں کا 

امیر اور مامور بچے اور بڑے سب کا رازق  یابادشاہ اپنے لشکر کا کفیل کہالتا ہے حاالنکہ

حقیقت میں ہللا تعاٰلی ہی ہے جو سب کا خالق ہے اس لیے جو شخص ہللا کے دیے ہوئے مال میں 

 سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو ہللا ہی نے اسے دیا ہے۔
 

ْيًعا ُُثَّ يَُقْوُل ِللْمَ  ُِهْ ََجِ ُّشُ ُُكْ ََكنُْوا يَْعُبُدْوَن   َويَْوَم َُيْ ُٓؤََلِۗء ِاَّيَّ َكِة َاهه
ِٕ
 11لهۗى

اور ان سب کو ہللا اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری 

 ۔(۱)عبادت کرتے تھے 

یہ مشرکوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لئے ہللا تعاٰلی فرشتوں سے پوچھے گا، جیسے  ۱۔٤۰

کیا تو ' علیہ السالم کے بارے میں آتا ہے کہ ہللا تعاٰلی ان سے بھی پوچھے گا حضرت عیسٰی 

َواِْذ )' کو، ہللا کے سوا، معبود بنا لینا؟ ( مریم)نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں 

َي اِ  ُ ٰیِعْیَسى اْبَن َمْریََم َءاَْنَت قُْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذْونِْي َواُمِّ ِ قَاَل ہللٰاٰ قَاَل ُسْبٰحنََك َما یَُكْوُن  ۘ  ٰلــھَْیِن ِمْن ُدْوِن ہللٰاٰ

تَْعلَُم َما فِْي نَْفِسْي َواَلٓ اَْعلَُم َما فِْي نَْفِسَك  ۘ  اِْن ُكْنُت قُْلتُٗه فَقَْد َعلِْمتَٗه   ڲلِْيٓ اَْن اَقُْوَل َما لَْیَس لِْي ۤ بَِحقٍّ 

ُم اْلُغیُْوبِ ۘ   یا ہللا تو پاک ' حضرت عیسٰی علیہ السالم فرمائیں گے ( 338:المائدہ۔ 5( اِنََّك اَْنَت َعالَّ

اسی طرح ہللا تعاٰلی ' ہے، جس کا مجھے حق نہیں تھا، وہ بات میں کیوں کر کہہ سکتا تھا؟ 

ِ فَیَقُ )فرشتوں سے بھی پوچھے گا جیساہ سورة الفرقان  ْوُل َء َویَْوَم یَْحُشُرھُْم َوَما یَْعبُُدْوَن ِمْن ُدْوِن ہللٰاٰ

بِْیلَ ۘ  اَْنتُْم اَْضلَْلتُْم ِعبَاِدْي ٰھُٓؤاَل  میں بھی گزرا۔ کہ کیا یہ تمہارے ( 37:۔ الفرقان45( ِء اَْم ھُْم َضلُّوا السَّ

 کہنے پر تمہاری عبادت کرتے تھے؟
 

ْم ۚ بَْل ََكنُْوا يَْعُبُدْوَن الِْجنَّ ۚ  نََك َانَْت َوِليُّنَا ِمْن ُدْوِِنِ ْبحه ْؤِمنُْوَن     قَالُْوا س ُ ْم مُّ ُِهْ ِّبِ  10اَْكََثُ

بلکہ یہ لوگ جنوں کی ( ۱)اور کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے نہ کہ یہ 

 عبادت کرتے تھے ان میں اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔

کے یعنی فرشتے بھی حضرت عیسٰی علیہ السالم کی طرح ہللا تعاٰلی کی پاکیزگی بیان کر  ۱۔٤۱

اظہار صفائی کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا ولی ہے۔ ہمارا ان 

 سے کیا تعلق؟
 

ْيَن َظلَُمْوا ُذْوقُْوا عََذاَب النَّ  ِ ََل َْضًّا ۭ َونَُقْوُل ِلَّلَّ َّْفًعا وَّ َِّّتْ ُكْنَُتْ ِّبَا فَالَْيْوَم ََل يَْمِِلُ بَْعُضُُكْ ِلَبْعٍض ن بُْوَن   اِر ال  11تَُكٰذِ

( ۱)نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا ( بھی کسی قسم کے)کسی کے لئے ( بھی)پس آج تم سے کوئی 

 سے کہہ دے گیں کہ اس آگ کا عذاب چکھو جو جسے تم جھٹالتے رہے۔( ۴)اور ہم ظالموں 
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ں گے، یعنی دنیا میں تم یہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ تمہیں فائدہ پہنچائی۱۔٤۴

تمہاری سفارش کریں گے اور ہللا کے عذاب سے تمہیں نجات دلوائیں گے جیسے آج بھی پیر 

 پرستوں اور قبر پرستوں کا حال ہے لیکن آج دیکھ لو کہ یہ لوگ کسی بات پر قادر نہیں۔

ظالموں سے مراد، غیر ہللا کے پجاری ہیں،۔ کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور مشرکین  ۴۔٤۴

 لم۔سب سے بڑے ظا
 

ُُكْ َُعَّا ََكَن يَعْ  َُّصدَّ َذآ ِاَلَّ َرُجٌل يُّرِيُْد َاْن ي نهٍت قَالُْوا َما ھه يهتُنَا بَيِٰ ْم اه ا َوِاَذا تُْتٰله عَلَْْيِ ْيَن َكَفُرْوا ِللَْحٰقِ لَمَّ ِ ْفََتًى ۭ َوقَاَل اَّلَّ ٓ ِافٌْك مُّ َذآ ِاَلَّ َِبُۗؤُُكْ ۚ َوقَالُْوا َما ھه ُبُد اه

ِبْْيٌ     َجاَۗءُِهْ  ٌر مُّ َذآ ِاَلَّ ِْسْ  11 ِاْن ھه

اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص 

اس کے سوا کوئی )جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے ( ۱)ہے 

اور حق ان کے پاس آچکا ہے پھر بھی  (۴)، اور کہتے ہیں یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے (بات نہیں

 ۔(۲)کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھال ہوا جادو ہے 

شخص سے مراد، حضرت نبی صلی ہللا علیہ وسلم ہیں، باپ دادا کا دین، ان کے نزدیک  ۱۔٤۲

یہ بیان کیا کہ یہ تمہیں ان ' جرم ' صحیح تھا، اس لئے انہوں نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا 

 سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے آبا عبادت کرتے رہے۔  معبودوں

اس دوسرے ٰھَذا سے مراد قرآن کریم ہے، اسے انہوں نے تراشا ہوا بہتان یا گھڑا ہوا  ۴۔٤۲

 جھوٹ قرار دیا۔

قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹ کہا اور یہاں کھال جادو۔ پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم و  ۲۔۲٤

 ے کا تعلق قرآن کے معجزانہ نظم و اسلوب اور اعجاز و بالغت سے۔مطالب سے ہے اور دوسر
 

َِّذيٍْر  ْم قَْبَِلَ ِمْن ن َّْدُرُسْوَِنَا َوَمآ َاْرَسلْنَآ ِالَْْيِ ْن ُكُتٍب ي ُْم ِمٰ تَيِْنه  ۭ 11َوَمآ اه

کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں نہ ان کے پاس ( مکہ والوں)اور ان 

 (۱)آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے واال آیا 

اس لیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے اور کوئی صحیفہ ۱۔٤٤

 آسمانی نازل ہو لیکن جب یہ چیزیں آئیں تو انکار کردیا۔
 

ُْم فَكَ  تَيِْنه ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم   َوَما بَلَُغْوا ِمْعَشاَر َمآ اه ِ َب اَّلَّ بُْوا ُرُسِٰلْ  ۣ فََكْيَف ََكَن نَِكْْيِ  َوَكذَّ    11ذَّ

اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹالیا تھا اور انہیں ہم نے جو دے رکھا 

تھا یہ تو اس کے دسویں حصے بھی نہیں پہنچے، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹالیا، 

 (۱( )سخت تھا)میرا عذاب کیسا ( پھر دیکھ کہ)

یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے جھٹالیا اور انکار کا راستہ اختیار کیا ہے،  ۱۔٤٢

وہ نہایت خطرناک ہے تم سے پچھلی امتیں بھی اسی راستے پر چل کر تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ 

امتیں مال ودولت، قوت وطاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں، تم ان کے 

کو بھی نہیں پہنچتے لیکن اس کے باوجود وہ ہللا کے عذاب سے نہیں بچ سکیں،  دسویں حصے

اَْفـــَِٕدةً   )اسی مضمون کو سورہ احقاف کی  اَْبَصاًرا وَّ ُكْم فِْیِه َوَجَعْلنَا لَھُْم َسْمًعا وَّ نٰٰ كَّ ھُْم فِْیَمآ اِْن مَّ نٰٰ َولَقَْد َمكَّ

ْن َشْيٍء اِْذ َكانُْوا یَْجـَحُدْوَن فََمآ اَْغٰنى َعْنھُْم َسْمُعھُْم َواَلٓ  ڮ ِ َوَحاَق بِِھْم ۘ   اَْبَصاُرھُْم َواَلٓ اَْفــَِٕدتُھُْم مِّ بِٰاٰیِت ہللٰاٰ

ا َكانُْوا بِٖه یَْستَْھِزُءْونَ   میں بیان فرمایا۔( 48:۔ االحقاف28( مَّ
 

ِ َمثْ  ََّمآ َاِعُظُُكْ ِبَواِحَدٍة ۚ َاْن تَُقْوُمْوا ّلِلٰه َُُّكْ بَْْيَ يََدْي عَ قُْل ِان ْن ِجنٍَّة ۭ ِاْن ُهَو ِاَلَّ نَِذْيٌر ل ى ُُثَّ تََتَفكَُّرْوا     ۣ َما ِبَصاِحِبُُكْ ِمٰ  11َذاٍب َشِديٍْد   ّنه َوفَُراده
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کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہللا کے واسطے ! کہہ دیجئے

تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو سہی، تمہارے اس رفیق کو  وہ دو مل کر یا تنہا( ضد چھوڑ کر)

عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے واال ( سخت)وہ تو تمہیں ایک بڑے ( ۱)کوئی جنون تو نہیں 

 ۔(۴)ہے 

یعنی میں تمہیں تمہارے موجودہ طرز عمل سے ڈراتا اور ایک ہی بات کی نصیحت کرتا  ۱۔٤٦

ر صرف ہللا کے لئے ایک ایک دو دو ہو کر میری ہوں اور وہ یہ کہ تم ضد، اور انانیت چھوڑ ک

بابت سوچو کہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور اب بھی جو دعوت میں تمہیں دے رہا 

ہوں کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشان دہی ہو کہ میرے اندر 

گے تو یقینا سمجھ جاؤ گے  دیوانگی ہے؟ تم اگر عصبیت اور خواہش نفس سے باال ہو کر سوچو

 کہ تمہارے رفیق کے اندر کوئی دیوانگی نہیں ہے۔ 

یعنی وہ تو صرف تمہاری ہدایت کے لئے آیا ہے تاکہ تم اس عذاب شدید سے بچ جاؤ جو  ۴۔٤٦

ہدایت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی ہللا 

جسے سن کر قریش جمع ' یا صباحاہ ' دن صفا پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا  علیہ وسلم نے ایک

بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یاشام ' ہوگئے، آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

آپ ' کو تم پر حملہ آور ہونے واال ہے، تو کیا میری تصدیق کرو گے، انہوں نے کہا، کیوں نہیں 

تو پھر سن لو کہ میں تمہیں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ' نے فرمایا  صلی ہللا علیہ وسلم

تیرے لئے ہالکت ہو، کیا اس لئے تو نے ' اَلِٰھذا َجَمْعتَنَا ! تَبَّالکَ ' یہ سن کہ ابو لہب نے کہا ' ہوں۔ 

 (حیح بخاریص)ہمیں جمع کیا تھا ْ جس پر ہللا تعاٰلی نے سورہ تَبَّْت یََدآ اَبِْی لَھٍَب نازل فرمائی 
 

ٍء َشهِْيٌد    ِ ۚ َوُهَو عَٰله ُكِٰ ََشْ ْن َاْجٍر فَهَُو لَُُكْ ۭ ِاْن َاْجرَِي ِاَلَّ عََٰل اّلٰله  11قُْل َما َسَالُْتُُكْ ِمٰ

میرا بدلہ تو ہللا ہی کے ذمے ( ۱)کہ جو بدلہ تم سے مانگوں وہ تمہارے لئے ہے ! کہ دیجئے

 ے۔ہے۔ وہ ہرچیز سے باخبر اور مطلع ہ

اس میں اپنی بےغرضی اور دنیا کے مال و متاع بےرغبتی کا مزید اظہار فرما دیا تاکہ  ۱۔٤۷

ان کے دلوں میں اگر یہ شک و شبہ پیدا ہو کہ اس دعوی نبوت سے اس کا مقصد کہیں دنیا کمانا 

 تو نہیں، تو وہ دور ہوجائے۔
 

ُم الُْغيُ  ْ يَْقِذُف ِِبلَْحـٰقِ ۚ عََلَّ  11ْوِب  قُْل ِانَّ َرِٰبِ

 (۱)نازل فرماتا ہے وہ ہر غیب کا جاننے واال ہے ( سچی وحی)کہ میرا رب حق ! کہہ دیجئے

قذف کے معنی تیراندازی اور خشت باری کے بھی ہیں اور کالم کرنے کے بھی، یہاں اس ۱۔٤۲

کے دوسرے معنی ہیں یعنی وہ حق کے ساتھ گفتگو فرماتا، اور اپنے رسولوں پر وحی نازل 

 ا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے حق واضح فرماتا ہے۔فرمات
 

 11قُْل َجاَۗء الَْحـقُّ َوَما يُْبِدئُ الَْباِطُل َوَما يُِعْيُد   

 ۔(۱)کہ حق آچکا باظل نہ پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کرسکے گا ! کہہ دیجئے

 کی طرف سے ہللا حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر و شرک ہے۔ مطلب ہے ہللا ۱۔٤٢

کا دین اور اس کا قرآن آگیا ہے۔ جس سے باطل ختم ہوگیا ہے، اب وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں 

 رہا ہے۔
 

يْ  َّٗه ََسِ ْ ۭ ِان ٓ ِاَلَّ َرِٰبِ ََّمآ َاِضلُّ عَٰله نَْفِِسْ ۚ َوِاِن اْهَتَديُْت فَِبَما يُْوِ ْ  11ٌع قَرِيٌْب   قُْل ِاْن َضلَلُْت فَِان
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مجھ پر ہے اور اگر میں راہ ( کا وبال)ہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے ک

ہے وہ بڑا ہی سننے ( ۱)ہدایت پر ہوں توبہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا 

 ۔(۴)واال اور بہت ہی قریب ہے 

ر حق مبین نازل یعنی بھالئی سب ہللا کی طرف سے ہے، اور ہللا تعاٰلی نے جو وحی او ۱۔٢۰

فرمایا، اس میں رشدو ہدایت ہے، صحیح راستہ لوگوں کو اس سے ملتا ہے۔ پس جو گمراہ ہوتا 

ہے، تو اس میں انسان کی اپنی ہی کوتاہی اور ہوائے نفس کا دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کا وبال 

 بھی اسی پر ہوگا

بلکہ اس کو ' یں پکار رہے ہو تم بہری اور غائب ذات کو نہ' جس طرح حدیث میں فرمایا  ۴۔٢۰

 پکار رہے ہو جو سننے واال، قریب اور قبول کرنے واال ہے۔
 

ََكٍن قَرِيٍْب     ٓى ِاْذ فَزُِعْوا فَََل فَْوَت َوُاِخُذْوا ِمْن مَّ    10َولَْو تَره

مالحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے اور پھر نکل بھاگنے کی ( وہ وقت)اور اگر آپ 

 اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لئے جائیں گے۔( ۱)صورت نہ ہوگی  کوئی

فاََلفَْوَت کہیں بھاگ نہیں سکیں گے؟ کیونکہ وہ ہللا کی گرفت میں ہونگے، یہ میدان محشر  ۱۔٢۱

 کا بیان ہے۔
 

ََكنٍۢ بَِعْيٍد    َمنَّا ِبٖه ۚ َوَاّٰنه لَهُُم التَّنَاُوُش ِمْن مَّ قَالُْوٓا اه  ښ11وَّ

( مطلوبہ چیز)قت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان الئے لیکن اس قدر دور جگہ سے اس و

 آسکتی ہے۔( ۱)کیسے ہاتھ 

تَنَاُوش،ُ کے معنی تناول یعنی پکڑنے کے ہیں یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح  ۱۔٢۴

مان کے حاصل ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے گویا آخرت میں انہیں ای

لئے، دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے، جس طرح دور سے کسی چیز کو پکڑنا ممکن 

 نہیں، آخرت میں ایمان النے کی گنجائش نہیں۔
 

ََكنٍۢ بَِعْيٍد    قَْد َكَفُرْوا ِبٖه ِمْن قَْبُل ۚ َويَْقِذفُْوَن ِِبلَْغْيِب ِمْن مَّ  11وَّ

تھا، اور دور دراز سے بن دیکھے بھٹکتے رہے اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا 

 ۔(۱)

یعنی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں۔ یا قرآن کے بارے میں  ۱۔٢۲

کہتے رہے کہ یہ جادو، گھڑا ہوا جھوٹ اور پہلوں کی کہانیاں ہیں یا محمد صلی ہللا علیہ وسلم 

ہے، شاعر ہے مجنون ہے۔ جب کہ کسی  کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے، کاہن

 بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔
 

ِر  ُْم ََكنُْوا ِِفْ َشٰكٍ مُّ ْن قَْبُل ۭ ِاِنَّ َياِعهِْم ِمٰ ََتُْوَن مََكَ فُِعَل ِِبَش ْ    11يٍْب   َوِحْيَل بَيَِْنُْم َوبَْْيَ َما يَش ْ

جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان ( ۱)یا گیا ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر د

 (۲)شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ ( انہی کی طرح)وہ بھی ( ۴)جیسوں کے ساتھ کیا گیا 

یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کرلیا جائے، عذاب سے ان کی نجات  ۱۔٢٤

دہ حائل کر دیا گیا یعنی اس ہو جائے، لیکن ان کے درمیان اور ان کی اس خواہش کے درمیاں پر

 خواہش کو رد کر دیا گیا۔ 

یعنی پچھلی امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیا جب وہ عذاب کے آنے کے بعد  ۴۔٢٤

 ایمان الئیں۔
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اس لیے اب معائنہ عذاب کے بعد ان کا ایمان بھی کسی طرح قبول ہوسکتا ہے؟حضرت ۱۔۲٤

چو، جو شک کی حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھے قتادہ فرماتے ہیں ریب وشک سے ب

 گا اور جو یقین پر مرے گا، قیامت والے دن یقین پر ہی اٹھے گا۔
 

 

 سورة فاطر
 (٤٢۔ تعداد آیات  ۲٢سورة فاطر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو ب

 
ثّْنه َوثُلهَث َورُ  ٓ َاْجِنَحٍة مَّ َكِة ُرُسًَل ُاوِلْ

ِٕ
ِت َواَْلَْرِض َجاِعِل الَْملهۗى وه مه ِ فَاِطِر السَّ ٍء قَِدْيٌر    َالَْحْمُد ّلِلٰه َ عَٰله ُكِٰ ََشْ بهَع ۭ يَزِيُْد ِِف الَْخلِْق َما يََشاُۗء ۭ ِانَّ اّلٰله

Ǻ 

( ۱)آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے واال ( ابتداء)ے لئے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو اس ہللا ک

( ۴)بنانے واال ہے ( قاصد)اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر 

 ہللا تعاٰلی یقیناً ہرچیز پر قادر ہے۔( ۲)مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے 

معنی ہیں، پہلے پہل ایجاد کرنے واال، یہ اشارہ ہے ہللا کی قدرت کی طرف کہ فَاِطر،ُ کے  ۱۔۱

اس نے آسمان و زمین پہلے پہل بغیر نمونے کے بنائے، تو اس کے لئے دوبارہ انسانوں کو پیدا 

 کرنا کون سا مشکل ہے؟۔

یاء کی طرف مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل فرشتے ہیں جن کو ہللا تعاٰلی انب ۴۔۱

یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ ان میں کسی کے دو کسی کے تین کسی کے چار پر 

 ہیں جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ 

یعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی  ۲۔۱

فرمایا، میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السالم کو اصلی صورت میں  ہللا علیہ وسلم نے

 صحیح بخاری)دیکھا اس کے چھ سو پر تھے 
 

ٍة فَََل ُمْمِسَك لَهَا ۚ َوَما يُْمِسْك   فَََل ُمْرِسَل ََلٗ ِمْنْۢ بَْعِدٖه ۭ وَ  ْْحَ ُ ِللنَّاِس ِمْن رَّ  Ą   ُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ َما يَْفتَِح اّلٰله

ہللا تعاٰلی جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے واال نہیں اور جس کو 

اور وہی غالب حکمت واال ( ۱)بند کردے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے واال نہیں 

 ہے۔

ان ہی نعمتوں میں سے ارسال رسل اور انزال کتب بھی ہے۔ یعنی ہرچیز کا دینے واال  ۱۔۴

ھی ہے، اور واپس لینے واال یا روک لینے واال بھی وہی ہے۔ اس کے عالوہ نہ کوئی معطی ب

 ہے اور نہ مانع وقابض۔
 

َماۗءِ  َن السَّ ِ يَْرُزقُُُكْ ِمٰ ِ عَلَْيُُكْ ۭ َهْل ِمْن َخاِلٍق غَْْيُ اّلٰله َا النَّاُس اْذُكُرْوا ِنْعَمَت اّلٰله َُّيُّ ٓ َ اِ  َّيه  Ǽَلَّ ُهَو ڮ فََاّٰنه تُـْؤفَُكْوَن   َواَْلَْرِض ۭ ََلٓ ِاَله
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تم پر جو انعام ہللا نے کئے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا ہللا کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو ! لوگو

تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں الٹے 

 (۱)جاتے ہو 

بھی تم غیر ہللا کی عبات کرتے ہو؟۔ مطلب ہے کہ  یعنی اس بیان اور وضاحت کے بعد ۱۔۲

تمہارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کہاں سے آگیا، جب کہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور 

 (فتح القدیر)رازق ہللا ہے 
 

مُ  ِ تُْرَجُع اَْلُ ْن قَْبِِلَ ۭ َو ِاَٰل اّلٰله بَْت ُرُسٌل ِمٰ بُْوَك فَقَْد ُكٰذِ  Ćْوُر َوِاْن يَُّكٰذِ

اور اگر یہ آپ کو جھٹالئیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹالئے جا چکے ہیں۔ تمام 

 ۔(۱)کام ہللا ہی طرف لوٹائے جائیں گے 

اس میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو جھٹال کر کہاں  ۱۔٤

ہمیں نے کرنا ہے، اس لئے اگر یہ باز نہ آئے، تو جائیں گے؟ باآلخر تمام معامالت کا فیصلہ تو 

 ان کو بھی ہالک کرنا ہمارے لئے مشکل نہیں۔
 

ِ ا نَُُّكْ ِِبّلٰله نَْيا ۪ َوََل يَُغرَّ وُة الُّ نَُُّكُ الَْحيه ِ َحق  فَََل تَُغرَّ َا النَّاُس ِانَّ َوْعَد اّلٰله َُّيُّ ٓ  Ĉلَْغُرْوُر َّيه

اور نہ ( ۴)تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے ( ۱)ہے  ہللا تعاٰلی کا وعدہ سچا! لوگو

 دھوکے باز شیطان غفلت میں ڈالے۔

 کہ قیامت برپا ہوگی اور نیک و بد کو ان کے عملوں کی جزا و سزا دی جائے گی۔  ۱۔٢

یعنی آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کردے جو ہللا تعاٰلی نے اپنے نیک بندوں اور  ۴۔٢

روکاروں کے لئے تیار کر رکھی ہیں۔ پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو رسولوں کے پی

 کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظر انداز نہ کرو
 

ِعْْيِ  ِب السَّ ََّما يَْدُعْو اِحْزبَٗه ِلَيُكْونُْوا ِمْن َاْْصه ا ۭ ِان ُذْوُه عَُدوًّ ِ َن لَُُكْ عَُدو  فَاَّتَّ ْيطه  ۭ  Č  ِانَّ الش َّ

 تو اپنے گروہ کو صرف اس لئے ہی بالتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ وہ( ۱)جانو 

یعنی اس سے سخت عداوت رکھو، اس کے فریب اور ہتھکنڈوں سے بچو، جس طرح دشمن  ۱۔٦

 کے بچاؤ کے لئے انسان کرتا ہے۔
 

لُوا َمنُْوا َوَُعِ يَْن اه ِ ْيَن َكَفُرْوا لَهُْم عََذاٌب َشِديٌْد ڛ َواَّلَّ ِ َاْجٌر َكِبْْيٌ     َاَّلَّ ْغِفَرٌة وَّ ِت لَهُْم مَّ ِلحه   Ċالٰصه

جو لوگ کافر ہوئے ان کے لئے سخت سزا ہے اور جو ایمان الئے اور نیک اعمال کئے ان کے 

 ۔(۱)بڑا اجر ( بہت)لئے بخشش ہے اور 

س یہاں بھی ہللا تعاٰلی نے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ، عمل صالح بیان کر کے ا ۱۔۷

کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے تاکہ اہل ایمان عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتیں، کہ 

 مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان پر ہی ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔
 

ََّشاُۗء  َ يُِضلُّ َمْن ي ُه َحَسـنًا ۭ فَِانَّ اّلٰله ِِلٖ فََراه ُء َُعَ َ عَِلـْْيٌۢ ِبَما يَْصنَُعْوَن   َافََمْن ُزيَِٰن ََلٗ ُسْوۗ ٍت ۭ ِانَّ اّلٰله ه َِ ْم َح ََّشاُۗء ڮ فَََل تَْذَهْب نَْفُسَك عَلَْْيِ َوَُّيِْدْي َمْن ي

Ď 

کیا پس وہ شخص جس کے لئے اس کے برے اعمال مزین کر دیئے گئے پس وہ انہیں اچھا 

کہ ہللا جسے چاہے گمراہ  (یقین مانو)، (کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے( )۱)سمجھتا ہے 

پس آپ ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ( ۴)کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ 

 (٤)جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً ہللا تعاٰلی بخوبی واقف ہے۔( ۲)ہالکت میں نہ ڈالیں 
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ر سمجھتے یہ جس طرح کفار و بدکار ہیں، وہ کفر و شرک فسق اور بدکاری کرتے ہیں او ۱۔۲

ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ پس ایسا شخص، جس کو ہللا نے گمراہ کر دیا ہو، اس کے بچاؤ 

کے لئے آپ کے پاس کوئی حیلہ ہے؟ یا یہ اس شخص کے برابر ہے جسے ہللا نے ہدایت سے 

 نوازا ہے؟ جواب نفی میں ہی ہے، نہیں یقینا نہیں۔ 

ی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے جو مسلسل ہللا تعاٰلی اپنے عدل کی رو سے اپن ۴۔۲

اپنے کرتوتوں سے اپنے کو اس کا مستحق ٹھہرا چکتا ہے اور ہدایت اپنے فضل وکرم سے 

 اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے۔

کیونکہ ہللا تعاٰلی کا ہر کام حکمت پر اور علم تام پر مبنی ہے اس لیے کسی کی گمراہی پر  ۲۔۲

 ہ کریں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں۔اتنا افسوس ن

یعنی اس سے کوئی قول یا فعل مخفی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ہللا کا ان کے ساتھ معاملہ  ٤۔۲

علیم وخبیر اور ایک حکیم کی طرح ہے عام بادشاہوں کی طرح کا نہیں ہے جو اپنے اختیارات 

ناراض ہوجاتے ہیں اور کبھی دشنام کا الل ٹپ استعمال کرتے ہیں، کبھی سالم کرنے سے بھی 

 پر ہی خلعتوں سے نواز دیتے ہیں۔
 

يٍِٰت فََاْحيَْينَا ِبِه اَْلَْرَض بَعْ  ْيٓ َاْرَسَل الٰرِيهَح فَُتـِثْْيُ َْسَاًِب فَُسْقنهُه ِاٰله بََِلٍ مَّ ِ ُ اَّلَّ ُُّشْوُر   َواّلٰله ِِلَ الن  Ḍَد َمْوَِتَا ۭ َكذه

ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے اور ہللا ہی ہوائیں چالتا 

جاتے ہیں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح دوبارہ جی 

 (۱)ہے۔ ( بھی)اٹھنا 

یعنی جس طرح بادلوں سے بارش برسا کر خشک زمین کو ہم شاداب کردیتے ہیں اسی ۱۔٢

دن تمام مردہ انسانوں کو بھی ہم زندہ کردیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ طریقے سے قیامت والے 

انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہوجاتا ہے صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا 

 ہے اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق وترکیب ہوگی۔
 

ْيًعا ِۭالَ  ُة ََجِ ِ الِْعزَّ َة فَِلِٰله ِت لَهُْم عََذابٌ َمْن ََكَن يُرِيُْد الِْعزَّ اه ـيِٰ ْيَن يَْمُكُرْوَن السَّ ِ اِلُح يَْرفَُعٗه ۭ َواَّلَّ ُب َوالَْعَمُل الصَّ يِٰ ُم الطَّ َك ُهَو يَُبْوُر   ْيِه يَْصَعُد اْلَُكِ
ِٕ
ى
ۗ َشِديٌْد ۭ َوَمْكُر ُاوله

01 

تمام تر ستھرے ( ۱)جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو ہللا تعاٰلی ہی کی ساری عزت 

اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے جو لوگ برائیوں کے ( ۴)کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں 

ان کے لئے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو ( ۲)داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں 

 (٤)جائے گا 

یعنی جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے، تو وہ ہللا کی اطاعت کرے اس ۱۔۱۰

سے اسے یہ مقصود حاصل ہوجائے گا اس لیے کہ دنیا وآخرت کا مالک ہللا ہی ہے ساری 

عزتیں اسی کے پاس ہیں وہ جس کو عزت دے، وہی عزیز ہوگا جس کو وہ ذلیل کردے، اسے 

 دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔

تسبیح و تحمید، تالوت ہے، اَ ْلَکلُِم، َکلَِمہ،ُ ایک جمع ہے، ستھرے کلمات سے مراد ہللا کی  ۴۔۱۰

چڑھتے ہیں کا مطلب، قبول کرنا ہے۔ یا فرشتوں کا انہیں لے کر آسمانوں پر چڑھنا تاکہ ہللا انہیں 

 جزا دے۔ 

خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کو مکر کہتے ہیں کفرو شرک کا  ۲۔۱۰

ا جاتا ہے نبی کے خالف قتل ارتکاب بھی مکر ہے اس طرح ہللا کے راستے کو نقصان پہنچای

 وغیرہ کی جو سازشیں کفار مکہ کرتے تھے وہ بھی مکر ہے، ریاکاری بھی مکر ہے۔
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یعنی ان کا مکر بھی برباد ہوگا اور اس کا وبال انہی پر پڑے گا جو اس کا ارتکاب کرتے  ٤۔۱۰

یِّي ُ )ہیں، جیسے فرمایا   (21:۔فاطر15( َواَل یَِحْیُق اْلَمْكُر السَّ
 

ِمُل ِمْن ُانْـٰثه َوََل تََضُع َوا ُّْطَفٍة ُُثَّ َجَعلَُُكْ َاْزَواًجا ۭ َوَما ََتْ ْن تَُراٍب ُُثَّ ِمْن ن ُ َخلََقُُكْ ِمٰ ٍب ۭ ِانَّ ّلٰله رِٖهٓ ِاَلَّ ِِفْ ِكته ََل يُْنَق ُُّ ِمْن ُُعُ ٍر وَّ َعمَّ ُر ِمْن مُّ ِاَلَّ ِبِعلِْمٖه ۭ َوَما يَُعمَّ

 ِ ِِلَ عََٰل اّلٰله  00يَِسْْيٌ      ذه

بنا دیا ( مرد و عورت)پھر تمہیں جوڑے جوڑے ( ۱)ہللا تعاٰلی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ! لوگو

اور جو بھی ( ۴)ہے، عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا پیدا ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے 

وا ہے ہللا تعاٰلی پر بڑی عمر واال عمر دیا جائے اور اور جس کی گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہ

 یہ بات بالکل آسان ہے۔

یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے اور پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو قائم رکھنے کے ۱۔۱۱

لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کردیا جو مرد کی پشت سے نکل کر عورت کے 

 رحم میں جاتا ہے۔

زمین پر گرنے والے پتے کو اور زمین کی  یعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، حتی کہ۴۔۱۱

 تاریکیوں میں نشوونما پانے والے بیج کو بھی جانتا ہے۔
 

ُُكُْوَن لَ  َذا ِملٌْح ُاَجاٌج ۭ َوِمْن ُكٍٰ ًَتْ ابُٗه َوھه ٌَ َْشَ ــ
ِٕ
َذا عَْذٌب فَُراٌت َساۗى ِن ڰ ھه َتِوي الَْبْحره رُِجْوَن حِ َوَما يَس ْ ْٰ َت تَس ْ لَْيًة تَلْبَُسْوَِنَا ۚ َوتََرى الُْفِْلَ ِفْيِه حـْـًما َطِرَّيًّ وَّ

 01َمَواِخَر ِلَتبْتَُغْوا ِمْن فَْضِِلٖ َولََعلَُُّكْ تَْشُكُرْوَن     

اور برابر نہیں دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا اور پینے میں خوشگوار یہ دوسرا کھاری ہے 

وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔  کڑوا، تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور

والی ان دریاؤں میں ہیں ( ۱)اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے 

 تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو تاکہ تم اس کا ذکر کرو۔

مواخر وہ کشتیاں جو آتے جاتے پانی کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہیں۔ اس کی وضاحت ۱۔۱۴

 قان میں گزر چکی ہے۔سورة فر
 

رِْي َِلَجَ  ْ ْمَس َوالَْقَمَر ڮ ُك  َيَّ َّْيِل   َوَِسََّر الشَّ َاَر ِِف ال َاِر َويُْوِلُج الِنَّ َّْيَل ِِف الِنَّ ْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه َما يُْوِلُج ال ِ ُ َربُُُّكْ ََلُ الُْمِْلُ ۭ َواَّلَّ ِلُُكُ اّلٰله ى ۭ ذه َسمًّ ٍل مُّ

 ۭ 01ْوَن ِمْن ِقْطِمْْيٍ  يَْمِلكُ 

وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام پر 

تم سب کا پالنے واال اسی کی ( ۱)لگا دیا ہے۔ ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے یہی ہے ہللا 

لی کے چھلکے کے بھی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گھٹ

 (۴)مالک نہیں۔ 

 یعنی مذکورہ تمام افعال کا فاعل ہے۔  ۱۔۱۲

 یعنی اتنی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں نہ اسے پیدا کرنے پر ہی قادر ہیں۔ ۴۔۱۲
 

َتَجابُْوا لَُُكْ ۭ َويَْوَم الْقِ  ُعْوا َما اس ْ ئَُك ِمثُْل َخِبْْيٍ  ِاْن تَْدُعْوُِهْ ََل يَْسَمُعْوا ُدعَاَۗءُُكْ ۚ َولَْو ََسِ ِٰ ِكُُكْ ۭ َوََل يُنَب َمِة يَْكُفُرْوَن ِبِّشْ    01يه

سن بھی لیں تو فریاد ( با لفرض)اور اگر ( ۱)اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں 

بلکہ قیامت کے دن تمہارے شریک اس شرک کا صاف انکار کر ( ۴)رسی نہیں کریں گے 

 ۔(۲)ی بھی حق تعاٰلی جیسا خبردار خبریں نہ دے گا جائیں گے آپ کو کوئ

یعنی اگر تم انہیں مصائب پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جمادات  ۱۔۱٤

 ہیں پتھر کی مورتیاں۔ 
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یعنی اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو بےفائدہ، اس لئے کہ تمہاری التجاؤں کے مطابق  ۴۔۱٤

 کتے۔ تمہارا کام نہیں کر س

اس لئے کہ اس جیسا کامل علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہی تمام امور کی حقیقت  ۲۔۱٤

سے پوری طرح باخبر ہے جس میں ان کے پکارے جانے والوں کی بے اختیاری، پکار کو نہ 

 سننا اور قیامت کے دن اس کا انکار کرنا بھی شامل ہے۔
 

َا النَّاُس َانَُْتُ الُْفَقَراۗءُ  َُّيُّ ٓ ُ ُهَو الَْغِنُّ الَْحِمْيُد     َّيه ِ ۚ َواّلٰله  01ِاَٰل اّلٰله

 (۲)اور خوبیوں واال ہے ( ۴)اور ہللا بےنیاز ( ۱)تم ہللا کے محتاج ہو ! اے لوگو

ناس کا لفظ عام ہے جس میں عوام وخاص حتی کہ انبیاء وصلحا سب آجاتے ہیں ہللا کے ۱۔۱۲

 محتاج نہیں۔ درکے سب ہی محتاج ہیں لیکن ہللا کسی کا

وہ اتنا بےنیاز ہے کہ اگر سب لوگ اس کے مخالف ہوجائیں اس سے اس کی سلطنت میں ۴۔۱۲

کوئی کمی اور سب اس کے اطاعت گزار بن جائیں، تو اس سے اس کی قوت میں زیادتی نہ 

 ہوگی بلکہ نافرمانی میں لوگوں کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور عبادت واطاعت میں اپنا ہی فائدہ ہے۔

یعنی محمود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ سے۔ پس ہر نعمت، جو اس نے بندوں پر کی ہے،  ۲۔۱٢

 اس پر وہ حمد و شکر کا مستحق ہے۔
 

ِت ِِبَلٍْق َجِديٍْد     ََّشْا يُْذِهْبُُكْ َوََّيْ  01ِۚاْن ي

 (۱)اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے 

ان بےنیازی ہی کی ایک مثال ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کے یہ بھی اس کی ش ۱۔۱٦

گھاٹ اتار کے تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، جو اس کی اطاعت گزار ہو، اس کی 

 نافرمان نہیں یا یہ مطلب ہے کہ ایک نئی مخلوق اور نیا عالم پیدا کر دے جس سے تم ناآشنا ہو۔
 

 ِ ِِلَ عََٰل اّلٰله  01ِبَعزِْيٍز   َوَما ذه

 اور یہ بات ہللا کو مشکل نہیں۔
 

لَْو ََكَن ذَ  ٌء وَّ َمْل ِمنُْه ََشْ ِلهَا ََل ُُيْ ٌُ ُمثْقَََلٌ ِاٰله ِْحْ ى ۭ َوِاْن تَْد ْزَر ُاْخره ُْم ِِبلْغَْيِب َوَاقَامُ َوََل تَِزُر َواِزَرٌة ِوٰ َشْوَن َرّبَّ ْيَن َُيْ ِ ََّما تُْنِذُر اَّلَّ لهوَة ۭ َوَمْن ا قُْرٰبه ۭ ِان وا الصَّ

ِ الَْمِصْْيُ    ٰٰكه ِلنَْفِسٖه ۭ َوِاَٰل اّلٰله ََّما يَََتَ  01تََزٰٰكه فَِان

اگر کوئی گراں بار دوسرے ( ۱)کوئی بھی بوجھ اٹھانے واال دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا 

گو قرابت دار  کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے بالئے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا

تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ( ۴)ہی ہو 

اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے نفع کے لئے پاک ہوگا لوٹنا ( ۲)نمازوں کی پابندی کرتے ہیں 

 (٤)ہللا ہی کی طرف ہے۔ 

گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ان کے ہاں جس نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا، وہ اپنے  ۱۔۱۲

َع اَْثقَالِِھمْ )گناہوں کا بوجھ بی اٹھائے گا، جیسا کہ آیت  ۔ 48( َولَیَْحِملُنَّ اَْثــقَالَھُْم َواَْثــقَااًل مَّ

واضح ہے لیکن یہ دوسروں کا بوجھ بھی درحقیقت ان کا اپنا ہی بوجھ کہ ان ہی ( 31:العنکبوت

 ۔ نے ان دوسروں کو گمراہ کیا تھا

ایسا انسان جو گناہوں کے بوجھ سے لدا ہو ہوگا، وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے اپنے رشتہ  ۴۔۱۲

 دار کو بھی بالئے گا تو وہ آمادہ نہیں ہوگا۔ 
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یعنی تیرے انذار وتبلیغ کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوسکتا ہے تو یا تو انہی کو ڈراتا ہے ان  ۲۔۱۲

اِنََّمآ اَْنَت ُمْنِذُر )ہ نہیں ہوتا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کو نہیں جن کو انذار سے کوئی فائد

 (25:۔ النازعات78( َمْن یَّْخٰشىھَا

 تطھر کے معنی ہیں شرک اور فواحش کی آلودگیوں سے پاک ہونا۔ ٤۔۱۲ 
 

ى َوالَْبِصْْيُ     َتِوي اَْلَُْعه    01َوَما يَس ْ

 اور اندھا اور آنکھوں واال برابر نہیں۔
 

ُت َوََل النُّْوُر َوََل  لُمه     11 الظُّ

 (۱)اور نہ تاریکی نہ روشنی 

اندھے سے مراد کافر اور آنکھوں واال سے مومن، اندھیروں سے باطل اور روشنی سے  ۱۔۴۰

حق مراد ہے، باطل کی بیشمار قسمیں ہیں، اس لئے اس کے لئے جمعود کا اور حق چونکہ 

 واحد صیغہ استعمال کیا۔ متعدد نہیں، ایک ہے، اس لئے اس کے لئے
 

لُّ َوََل الَْحــُرْوُر     ۚ 10َوََل الٰظِ

 (۱)اور نہ چھاؤں نہ دھوپ 

 یہ ثواب و عتاب یا جنت و دوزخ کی تمثیل ہے۔ ۱۔۴۱
 

ََّشاُۗء ۚ َوَمآ َانَْت ِبُمْسِمعٍ  َ يُْسِمُع َمْن ي َتِوي اَْلَْحيَاُۗء َوََل اَْلَْمَواُت ۭ ِانَّ اّلٰله ْن ِِف الُْقُبْوِر  َوَما يَس ْ  11مَّ

اور ( ۴)ہللا تعاٰلی جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے ( ۱)اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے 

 (۲)آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ 

احیاء سے مومن اور اموات سے کافر یا علماء اور جاہل یا عقلمند اور غیر عقلمند مراد  ۱۔۴۴

 ہیں۔ 

یعنی جسے ہللا ہدایت سے نواز نے واال ہوتا ہے اور جنت اس کی مقدر ہوتی ہے، اسے  ۴۔۴۴

 حجت یا دلیل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی تو فیق دے دیتا ہے۔ 

یعنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کی کوئی بات نہیں سنائی جاسکتی اسی طرح ۲۔۴۴

ا اے پیغمبر تو انہیں حق کی بات نہیں سنا جن لوگوں کے دلوں کو کفر نے موت سے ہمکنار کی

سکتا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا 

سکتا، اسی طرح کافر ومشرک جن کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے دعوت وتبلیغ سے انہیں 

 فائدہ نہیں ہوتا۔
 

 11ِاْن َانَْت ِاَلَّ نَِذْيٌر 

 و صرف ڈرانے والے ہیں۔آپ ت

یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ ہدایت اور ضاللت یہ ہللا  ۱۔۴۲

 کے اختیار میں ہے۔
 

ٍة ِاَلَّ َخََل ِفْْيَا نَِذيٌْر  ْن ُامَّ نَِذْيًرا ۭ َوِاْن ِمٰ ا وَّ ٓ َاْرَسلْنهَك ِِبلَْحٰقِ بَِشْْيً   11ِاَنَّ

دے کر خوشخبری سنانے واال اور ڈر سنانے واال بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے ہی آپ کو حق 

 کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے واال نہ گزرا ہو۔
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بُِر َوِِبلْ  نهِت َوِِبلزُّ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ۚ َجاَۗءَْتُْم ُرُسلُهُْم ِِبلَْبيِٰ ِ َب اَّلَّ بُْوَك فَقَْد َكذَّ  11ِب الُْمِنْْيِ ِكته َوِاْن يَُّكٰذِ

اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹال دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹالیا 

تھا ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے 

(۱) 

ں اس لئے ہمارے تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو ایمان اور کفر کا پتہ ہی نہی ۱۔۴٢

پاس کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا بنا بریں ہللا نے ہر امت میں نبی بھیجا۔ جس طرح دوسرے مقام پر 

 بھی فرمایا ولکل قوم ھاد۔
 

ْيَن َكَفُرْوا فََكْيَف ََكَن نَِكْْيِ   ِ    11ُُثَّ َاَخْذُت اَّلَّ

 (۱)پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا سو میرا عذاب کیسا ہو 

 یعنی کیسے سخت عذاب کے ساتھ میں نے ان کی گرفت کی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ۱۔۴٦
 

َتِلًفا َالَْواُِنَا َۭوِمَن الْ  ْٰ ٍت مُّ َماِۗء َماًۗء ۚ فََاْخَرْجنَا ِبٖه ثََمره َ َانَْزَل ِمَن السَّ َتِلٌف َالْ َالَْم تََر َانَّ اّلٰله ْٰ ٌر مُّ ُْحْ  11َواُِنَا َوغََراِبيُْب ُسْوٌد   ِجَباِل ُجَددٌۢ ِبْيٌض وَّ

کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہللا تعاٰلی نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے 

اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور ( ۱)ذریعہ سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے 

 (۴)سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ 

یعنی جس طرح مومن اور کافر، صالح اور فاسد دونوں قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح  ۱۔۴۷

دیگر مخلوقات میں بھی فرق اور اختالف ہے، مثاًل پھولوں کے رنگ بھی مختلف ہیں اور ذائقے 

لذت اور خوشبو میں بھی ایک دوسرے سے مختلف۔ حٰتی کہ ایک ایک پھل کے بھی کئی کئی 

قے اور خوشبو اور لذت میں بھی ایک دوسرے سے مختلف جیسے رنگ بھی مختلف اور ذائ

 کھجور ہے، انگور ہے، سیب اور دیگر بعض پھل ہیں۔ 

اسی طرح پہاڑ اور اس کے حصے یا راستے اور خطوط مختلف رنگوں کے ہیں، سفید،  ۴۔۴۷

جمع ہے۔ کی ( سیاہ)سرخ اور بہت گہرے، سیاہ راستہ یا لکیر۔ َغَرابِْیب، َغِرْیب،ُ کی جمع ہے 

جب سیاہ رنگ کے گہرے پن کو ظاہر کرتا ہو تو اس کے ساتھ غربیب کا الفاظ استعمال کیا جاتا 

 ہے؛اسود غربیب، جس کے معنی ہوتے ہیں، بہت گہرا سیاہ۔
 

َ ِمْن عِ  ََّما َُيَْٰش اّلٰله ِِلَ ۭ ِان َتِلٌف َالَْوانُٗه َكذه ْٰ َواٰۗبِ َواَْلَنَْعاِم ُم َ َعزِْيٌز غَُفْوٌر  َوِمَن النَّاِس َوالَّ ُۗؤا ِۭانَّ اّلٰله  11َباِدِه الُْعلَمه

اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں ان کی رنگتیں 

واقعی ہللا تعاٰلی ( ۴)ہللا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ( ۱)مختلف ہیں 

 ۔(۲)زبردست بڑا بخشنے واال ہے 

 یعنی انسان اور جانور بھی سفید، سرخ، سیاہ اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔  ۱۔۴۲

یعنی ہللا کی ان قدرتوں اور اس کے کمال صناعی کو وہی جان اور سمجھ سکتے ہیں جو ۴۔۴۲

علم رکھنے والے ہیں اس علم سے مراد کتاب وسنت اور اسرار الہیہ کا علم ہے جتنی ان کو رب 

تنا ہی وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ گویا جن کے اندر خشیت الہی کی معرفت حاصل ہوتی ہے ا

 نہیں ہے سمجھ لو کہ علم صحیح سے بھی وہ محروم ہیں ۔

یہ رب سے ڈرنے کی علت ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ نافرمان کو سزا دے اور  ۲۔۴۲

 توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرما دے۔
 

ْيَن يَْتلُْوَن ِكتهبَ  ِ َّْن تَـُبْوَر  ِانَّ اَّلَّ عَََلِنَيًة يَّْرُجْوَن ِّتَاَرًة ل ا وَّ ُْم ِْسًّ ا َرَزْقِنه لهوَة َوَانَْفُقْوا ِممَّ ِ َوَاقَاُموا الصَّ    11  اّلٰله
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اور جو کچھ ہم ( ۴)اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں ( ۱)جو لوگ کتاب ہللا کی تالوت کرتے ہیں 

وہ ایسی تجارت کے ( ۲)اور اعالنیہ خرچ کرتے ہیں  نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں پوشیدہ

 ۔(٤)امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی 

کتاب ہللا سے مراد قرآن کریم ہے، تالوت کرتے ہیں، یعنی پابندی سے اس کا اہتمام کرتے  ۱۔۴٢

 ہیں۔ 

پابندی،  اقامت صلٰوة کا مطلب ہوتا ہے، نماز کی ادائیگی جو مطلوب ہے، یعنی وقت کی ۴۔۴٢

 اعتدااِلرکان اور خشوع و خضوع کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ 

یعنی رات دن، اعالنیہ اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں،  ۲۔۴٢

 مراد ہے۔ ( زکٰوة)بعض کے نزدیک پوشیدہ سے نفلی صدقہ اور اعالنیہ سے صدقہ، واجبہ 

 اں یقینی ہے، جس میں مندے اور کمی کا امکان نہیں۔یعنی ایسے لوگوں کا اجر ہللا کے ہ ٤۔٢۴
 

َّٗه غَُفْوٌر َشُكْوٌر  ْن فَْضِِلٖ ۭ ِان َْيُْم ُاُجْوَرُِهْ َويَزِيَْدُِهْ ِمٰ ِٰ  11ِلُيَوف

دے بیشک وہ بڑا ( ۱)تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ 

 بخشنے واال قدر دان ہے۔

جارت مندے سے اس لئے محفوظ ہے کہ ہللا تعاٰلی ان کے اعمال صالحہ پر پورا یعنی یہ ت ۱۔۲۰

اجر عطا فرمائے گا۔ یا فعل محذوف کے متعلق ہے کہ یہ نیک اعمال اس لئے کرتے ہیں یا ہللا 

 نے انہیں ان کی طرف ہدایت کی تاکہ وہ انہیں اجر دے۔
 

ْيٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك ِمَن اْلِكتهِب هُ  ِ ِبْْيٌۢ بَِصْْيٌ     َواَّلَّ َٰ َ َ ِبِعَباِدٖه ل قًا ِلَٰما بَْْيَ يََديِْه ۭ ِانَّ اّلٰله  10َو الَْحــقُّ ُمَصٰدِ

ہے جو کہ ( ۱)اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک 

ری خبر رکھنے ہللا تعاٰلی اپنے بندوں کی پو( ۴)اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں 

 (۲)واال خوب دیکھنے واال ہے 

 یعنی جس پر تیرے اور تیری امت کے لئے عمل کرنا ضروری ہے۔  ۱۔۲۱

تورات اور انجیل وغیرہ کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اس ہللا کا نازل کردہ  ۴۔۲۱

د و تصدیق ہے جس نے پچھلی کتابیں نازل کی تھیں، جب ہی تو دونوں ایک دوسرے کی تائی

 کرتی ہیں۔ 

یہ اس کے علم و خبری کا نتیجہ ہے کہ اس نے نئی کتاب نازل فرما دی، کیونکہ وہ جانتا  ۲۔۲۱

 ہے، پچھلی کتابیں ردو بدل کا شکار ہوگئی ہیں اور اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہی ہیں۔
 

ْيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدََن ۚ ِ َب اَّلَّ ِِلَ ُهَو  ُُثَّ َاْوَرثْنَا اْلِكته ِ ۭ ذه ْذِن اّلٰله ِت ِِبِ ــْْيه َٰ ْقتَِصٌد ۚ َوِمِْنُْم َساِبقٌۢ ِِبلْ  ۭ 11الـْـَفْضُل اْلَكِبْْيُ   فَِمِْنُْم َظاِلٌم ِلٰنَْفِسٖه ۚ َوِمِْنُْم مُّ

کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں پسند فرمایا۔ ( ۱)کتاب ( اس)پھر ہم نے ان لوگوں کو 

اور بعضے ان میں متوسط ( ۴)تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں  پھر بعضے

اور بعضے ان میں ہللا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ( ۲)درجے کے ہیں 

 ۔(۲)یہ بڑا فضل ہے ( ٤)ہیں 

کتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے۔ یعنی اس قرآن کا وارث  ۱۔۲۴

م نے امت محمدیہ کو بنایا ہے جسے ہم نے دوسری امتوں کے مقابلے میں چن لیا اور اسے ہ

 کا ہے۔ ۱٤۴شرف و فضل سے نوازا۔ یہ تقریبًا وہی مفہوم ہے جو آیت البقرہ ا۔ 

امت محمدیہ کی تین قسمیں ہیں یہ پہلی قسم ہے جس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بعض ۴۔۲۴

رکات کا ارتکاب کرلیتے ہیں یابعض کے نزدیک وہ ہیں جو فرائض میں کوتاہی اور بعض مح

صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے واال اس لیے کہا کہ وہ اپنی کچھ 
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کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے کو اس اعلی درجہ سے محروم کرلیں گے جو باقی دو قسموں کو 

 حاصل ہوں گے۔

جلے عمل کرتے ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو یہ دوسری قسم ہے۔ یعنی ملے  ۲۔۲۴

فرائض کے پابند، محرکات کے تارک تو ہیں لیکن کبھی دعاؤں سے منحرف اور بعض منع کی 

گئی چیزوں کا ارتکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے یا وہ ہیں جو نیک تو ہیں لیکن پیش پیش نہیں 

 .ہیں

 سے سبقت کرنے والے ہیں۔  یہ وہ ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلے دونوں ۲۔۲۴

 کرنا۔( مصطٰفی)یعنی کتاب کا وارث کرنا اور شرف و فضل میں ممتاز  ٤۔۲۴
 

لُــْؤلُــًؤا ۚ َوِلَباُسهُْم ِفْْيَا َحرِيْ  لَّْوَن ِفْْيَا ِمْن َاَساِوَر ِمْن َذَهٍب وَّ َّْدُخلُْوَِنَا ُُيَ  11ٌر َجنٰهُت عَْدٍن ي

کنگن اور موتی ( ۱)میں یہ لوگ داخل ہوں گے سونے کے وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن 

 (۴)پہنائے جائیں گے۔ اور پوشاک ان کی ریشم کی ہوگی۔ 

بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے لیکن یہ صحیح نہیں قرآن کا سیاق ۱۔۲۲

کتاب  اس امر کا مقتاضی ہے کہ تینوں قسمیں جنتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب

کے اور مقصدین آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفاعت سے یا سزا بھگتنے کے بعد جنت میں 

 جائیں گے۔ جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔

ریشم کا لباس دنیا میں مت پہنو، اس لئے کہ جو اسے دنیا میں پہنے ' حدیث میں آتا ہے کہ  ۴۔۲۲

 (صحیح بخاری)گا، وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا 
 

َّنَا لََغُفْوٌر َشُكْوُرَۨ  ْيٓ َاْذَهَب َعنَّا الَْحَزَن ۭ ِانَّ َرب ِ ِ اَّلَّ    11َوقَالُوا الْحـَْمُد ّلِلٰه

اور کہیں گے کہ ہللا کا الکھ الکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا بیشک ہمارا پروردگار 

 بڑا بخشنے واال بڑا قدردان ہے۔
 

ْيٓ َاَحلَّنَا َداَر الْمُ  ِ نَا ِفْْيَا لُُغْوٌب  اَّلَّ ََل يََمس ُّ نَا ِفْْيَا نََصٌب وَّ  11َقاَمِة ِمْن فَْضِِلٖ ۚ ََل يََمس ُّ

جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں ال اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف 

 پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔
 

ْيَن َكَفُرْوا لَهُْم ََنُر ََجَ  ِ زِْي ُكَّ َكُفْوٍر َواَّلَّ ِِلَ ََنْ ْن عََذاِّبَا ۭ َكذه ـفَُّف َعِْنُْم ِمٰ ْم فَيَُمْوتُْوا َوََل ُُيَ َ ۚ ََل يُْقٰضه عَلَْْيِ  ۚ 11َّنَّ

اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی 

 گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے 
 

ْرُكُْ  ْي ُكنَّا نَْعَمُل ۭ َاَولَْم نَُعٰمِ ِ َّنَآ َاْخرِْجنَا نَْعَمْل َصاِلًحا غَْْيَ اَّلَّ ا يَتََذكَُّر ِفْيِه َمْن تََذكََّر َوَجاَۗءُُكُ النَِّذيُْر ۭ فَُذْوقُْوا فََما لِ َوُِهْ يَْصَطرُِخْوَن ِفْْيَا ۚ َرب َِّصْْيٍ  مَّ ِلِمْْيَ ِمْن ن لٰظه

11   

ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں ! اور وہ لوگ جو اس طرح چالئیں گے کہ اے ہمارے رب

کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ ( ہللا کہے گا( )۱)گے برخالف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے 

( ۲)ے واال بھی پہنچا تھا جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈران( ۴)دی تھی 

 ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔( ایسے)سو مزہ چکھو کہ 

 یعنی غیروں کی بجائے تیری عبادت اور معصیت کی بجائے اطاعت کریں گے۔  ۱۔۲۷

اس سے مراد کتنی عمر ہے؟ مفسرین نے مختلف عمریں بیان کی ہیں بعض نے احادیث ۴۔۲۷

کی عمر مراد ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں عمر کی  سال 80سے استدالل کرتے ہوئے کہا کہ 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 996 

تعیین صحیح نہیں اس لیے کہ عمریں مختلف ہوتی ہیں کوئی جوانی میں کوئی بڑھاپے میں فوت 

ہوتا ہے پھر یہ ادوار بھی لمحہ گزراں کی طرح مختصر نہیں ہوتے، مثال ہر دور خاصا لمبا ہوتا 

کہولت کا دور شیخوخت بڑھاپے تک اور  ہے مثال جوانی کا دور، بلوغت سے کہولت تک اور

بڑھاپے کا دور موت تک رہتا ہے۔ اور سب سے یہ سوال کرنا صحیح ہوگا کہ ہم نے تجھے اتنی 

عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا پھر تو نے حق کو سمجھنے اور 

 اسے اختیار کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟

بی کریم صلی ہللا علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے لئے اس سے مراد ن ۲۔۲۷

پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم اور اس کے منبر و محراب کے وارث علماء تیرے پاس آئے، لیکن 

 تو نے اپنی عقل فہم سے کام لیا نہ داعیان حق کی باتوں کی طرف دھیان کیا۔
 

ِت  وه مه َ عهَِلُ غَْيِب السَّ ُدْوِر  ِانَّ اّلٰله َّٗه عَِلـْْيٌۢ ِبَذاِت الصُّ  11َواَْلَْرِض ۭ ِان

بیشک وہی جاننے ( ۱)بیشک ہللا تعاٰلی جاننے واال ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا 

 ۔(۴)واال ہے سینوں کی باتوں کا 

زو یہاں یہ بیان کرنے سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آر ۱۔۲۲

کر رہے ہو اور دعٰوی کر رہے ہو کہ اب نافرمانی کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ توحید 

اختیار کرو گے۔ لیکن ہمیں علم ہے تم ایسا نہیں کرو گے۔ تمہیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج دیا 

اگر ' جائے تو وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو جیسے دوسرے مقام پر ہللا نے فرمایا 

 ۔ 'یں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا انہ

یہ پچھلی بات کی دلیل ہے۔ یعنی ہللا تعاٰلی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم  ۴۔۲۲

کیوں نہ ہو، جبکہ وہ سینوں کی باتوں اور رازوں سے بھی واقف ہے جو سب سے زیادہ پوشیدہ 

 یں۔ہوتے ہ
 

ِفرِْيَن ُكْفُرِهُْ  َف ِِف اَْلَْرِض ۭ فََمْن َكَفَر فََعلَْيِه ُكْفُرٗه ۭ َوََل يَزِيُْد اْلكه
ِٕ
ْي َجَعلَُُكْ َخلهۗى ِ ِفرِْيَن ُكْفُرُِهْ ِاَلَّ َخَساًرا   ُهَو اَّلَّ ْم ِاَلَّ َمْقتًا ۚ َوََل يَزِيُْد اْلكه ِ  11 ِعْنَد َرّٰبِ

ن میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمی

اسی پر پڑے گا۔ اور کافروں کے لئے ان کے کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی 

( ۱)بڑھنے کا باعث ہوتا ہے اور کافروں کے لئے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا 

 ہے۔

ہیں پہنچائے گا، بلکہ اس سے ہللا کے غضب اور یعنی ہللا کے ہاں کفر کوئی فائدہ ن ۱۔۲٢

 ناراضگی میں بھی اضافہ ہوگا اور انسان کے اپنے نفس کا خسارہ بھی زیادہ۔
 

ِ ۭ َاُرْوِِنْ َماَذا َخلَُقْوا ِمَن اَْلَْرِض َاْم  ْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِ ََكَۗءُُكُ اَّلَّ ٌك ِِف قُْل َاَرَءيَُْتْ ُْشَ َِّعُد لَهُْم ِْشْ نُْه ۚ بَْل ِاْن ي نٍَة ِمٰ ِٰ ًبا فَهُْم عَٰله بَي ُْم ِكته تَيِْنه ِت ۚ َاْم اه وه مه السَّ

ِلُمْوَن بَْعُضهُْم بَْعًضا ِاَلَّ غُُرْوًرا     11الٰظه

کہ تم اپنے قرار داد شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم ہللا کے سوا پوجا کرتے ہو۔ ! آپ کہیئے

بنایا ہے یا ان کا آسمانوں میں کچھ ( جز)انہوں نے زمین میں کون سا یعنی مجھے یہ بتالؤ کہ 

بلکہ یہ ظالم ( ۱)ساجھا ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں 

 ۔(۴)ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں 

یں درج ہو کہ میرے بھی کچھ شریک یعنی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو، جس م ۱۔٤۰

 ہیں جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں حصے دار اور شریک ہیں۔ 

یعنی ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو گمراہ  ۴۔٤۰

کرتے آئے ہیں۔ ان کے لیڈر کہتے تھے کہ یہ معبود انہیں نفع پہنچائیں گے، انہیں ہللا کے 
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کر دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے۔ یا یہ باتیں شیاطین مشرکین سے کہتے تھے یا  نزدیک

اس سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا اظہار وہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے کہ وہ 

 مسلمانوں پر غالب آئیں گے جس سے ان کو کفر پر جمے رہنے کا حوصلہ ملتا تھا۔
 

ِت  وه مه َ يُْمِسُك السَّ َّٗه ََكَن َحِلــْيًما غَ ِانَّ اّلٰله ْنْۢ بَْعِدٖه ِۭان ْن َزالََتآ ِاْن َاْمَسَكـهَُما ِمْن َاَحٍد ِمٰ
ِٕ
 10ُفْوًرا   َواَْلَْرَض َاْن تَُزْوََل   َولَى

اور ( ۱)یقینی بات ہے کہ ہللا تعاٰلی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں 

 (۲)وہ حلیم غفور ہے۔ ( ۴)سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا اگر ٹل جائیں تو پھر ہللا کے 

یہ ہللا تعاٰلی کے کمال قدرت وصنعت کا بیان ہے بعض نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ۱۔٤۱

شرک اقتضاء ہے کہ آسمان و زمین اپنی حالت پر برقرار نہ رہیں بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار 

 کا مفہوم ہے۔( ۔ مریمہوجائیں جیسے آیت تکاد السموات۔

یعنی یہ ہللا کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مہربانی بھی ہے کہ وہ آسمان و زمین ۴۔٤۱

کو تھامے ہوئے ہے اور انہیں اپنی جگہ سے ہلنے اور ڈولنے نہیں دیتا ہے ورنہ پلک جھپکتے 

ہیں اپنی جگہ سے پھیر میں دنیا کا نظام تباہ ہوجائے کیونکہ اگر وہ انہیں تھامے نہ رکھے اور ان

دے تو ہللا کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کو تھام لے۔ ہللا نے اپنے اس احسان اور 

َء اَْن تَقََع َعلَي ااْلَْرِض ااِلَّ بِاِْذنِٖه  ۘ  َویُْمِسُك السََّما)نشانی کا تذکرہ دوسرے مقامات پر بھی فرمایا ہے۔

َ بِالنَّاِس لََرُءوْ  ۘ   ِحْیمٌ اِنَّ ہللٰاٰ ۔ اسی نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا (85:۔ الحج44( ٌف رَّ

اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم "ہے مگر جب اس کا حکم ہوگا 

 ۔"سے قائم ہیں

اتنی قدرتوں کے باوجود وہ حلیم ہے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کفر وشرک اور  ۲۔٤۱

ہیں پھر بھی وہ ان کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور  نافرمانی کر رہے

غفور بھی ہے کوئی تائب ہو کر اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے توبہ واستغفار وندامت کا 

 اظہار کرتا ہے وہ معاف فرمادیتا ہے۔
 

ْن َجاَۗءُِهْ نَِذيْرٌ 
ِٕ
ْم لَى َد َايَْماِِنِ ِ ََجْ ا   َوَاْقَسُمْوا ِِبّلٰله ا َزاَدُِهْ ِاَلَّ نُُفْوَرَۨ ا َجاَۗءُِهْ نَِذيٌْر مَّ َمِم ۚ فَلَمَّ ى ِمْن ِاْحَدى اَْلُ ََّيُكْونُنَّ َاْهده    11ل

اور ان کفار نے بڑی زور دار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے واال آئے تو وہ 

جب ان کے پاس ایک پیغمبر  پھر( ۱)ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہونگے 

 تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔( ۴)آپہنچے 

اس میں ہللا تعاٰلی بیان فرما رہا ہے کہ بعث محمدی سے قبل یہ مشرکین عرب قسمیں کھا  ۱۔٤۴

کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا، تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور 

ں ایک مثالی کردار ادا کریں گے۔ یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان کیا اس پر ایمان النے می

ا اِنََّمآ اُْنِزَل اْلِكٰتُب َعٰلي طَا)گیا ہے۔ مثالً  َواِْن ُكنَّا َعْن ِدَراَستِِھْم لَٰغفِلِْیَن   ۘ  ٕىِفَتَْیِن ِمْن قَْبلِنَا  ۘ  اَْن تَقُْولُْوٓ

بُِّكْم َوھًُدى ۘ  فَقَْد َجا ۘ  ْنِزَل َعلَْینَا اْلِكٰتُب لَُكنَّآ اَْھٰدي ِمْنھُْم اَْو تَقُْولُْوا لَْو اَنَّآ اُ   ۘ  ۱٢٦ ْن رَّ َءُكْم بَیِّنَةٌ مِّ

َرْحَمةٌ  ِ َوَصَدَف َعْنھَا  ۘ  وَّ ْن َكذََّب بِٰاٰیِت ہللٰاٰ َء ۘ  َسنَْجِزي الَِّذْیَن یَْصِدفُْوَن َعْن ٰاٰیتِنَا ُسوْ  ۘ  فََمْن اَْظلَُم ِممَّ

۔ 17( اِلَى اْلَجِحْیمِ ۘ  ثُمَّ اِنَّ َمْرِجَعھُْم اَل ( )358-357:۔ االنعام8(  ۱٢۷ِب بَِما َكانُْوا یَْصِدفُْوَن  اْلَعَذا

یعنی حضرت محمد صلی  ۴۔٤۴( 370:۔ الصافات17( فََكفَُرْوا بِٖه فََسْوَف یَْعلَُمْونَ )۔(84:الصافات

 وہ تمنا کرتے تھے۔ہللا علیہ وسلم ان کے پاس نبی بن کر آگئے جن کے لئے 
 

ــ َد لِ ہ ۭ اْسـِتْكَباًرا ِِف اَْلَْرِض َوَمْكَر السَّ ِلْْيَ ۚ فَلَْن َّتِ ََّت اَْلَوَّ ُٔ ِاَلَّ ِِبَْهِِلٖ ۭ فَهَْل يَْنُظُرْوَن ِاَلَّ ُسن ٰٰيِ ْيُق الَْمْكُر الس َّ َد َوََل َُيِ ِ تَْبِديًَْل   َولَْن َّتِ َِّت اّلٰله ُسن

ِ َتَْ  َِّت اّلٰله  11ِويًَْل ِلُسن
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( ۴)اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے ( ۱)دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، 

سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ( ۲)اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے 

ہوا نہ پائیں  ۔ سو آپ ہللا کے دستور کو کبھی بدلتا(٤)ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے 

 (٦) اور آپ ہللا کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ ( ٢)گے 

یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان النے کی بجائے، انکار و مخالفت کا راستہ  ۱۔٤۲

 محض استکبار اور سرکشی کی وجہ سے اختیار کیا۔ 

 عمل قبیح کی وجہ سے کیا۔  اور بری تدبیر یعنی حیلہ، دھوکا اور ۴۔٤۲ 

یعنی لوگ مکر و حیلہ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ بری تدبیر کا انجام برا ہی ہوتا  ۲۔٤۲ 

 ہے اور اس کا وبال باآلخر مکر و حیلہ کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔ 

و یعنی کیا یہ اپنے کفر و شرک، رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں ک ٤۔٤۲

ایذائیں پہنچانے پر مصر رہ کر اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں بھی اس طرح ہالک کیا جائے 

 جس طرح پچھلی قومیں ہالکت سے دو چار ہوئیں۔ 

کا مقدر ہالکت ہے یا بدلنے ( جھٹالنے والے)بلکہ یہ اسی طرح جاری ہے اور ہر مکذب  ٢۔٤۲ 

ت کے سائے سے بدلنے پر قادر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہللا کے عذاب کو رحم

 ہے۔ 

یعنی کوئی ہللا کے عذاب کو دور کرنے واال یا اس کا رخ پھیرنے واال نہیں ہے یعنی  ٦۔ ٤۲

جس قوم کو ہللا عذاب سے دوچار کرنا چاہے کوئی اس کا رخ کسی اور قوم کی طرف پھیر دے، 

ے پر قادر ہے اور نہ عذاب الہی کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ کوئی بھی اس قانون الہی کو بدلن

 کو پھیرنے پر۔
 

ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوََكنُْوٓا َاَشدَّ ِمِْنُ  ِ ْوا ِِف اَْلَْرِض فَيَْنُظُرْوا َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة اَّلَّ ِت َوََل ِِف اَْلَ َاَولَْم يَِسْْيُ وه مه ٍء ِِف السَّ ُ ِلُيْعِجَزٗه ِمْن ََشْ ًة ۭ َوَما ََكَن اّلٰله َّٗه ْم قُوَّ ْرِض ۭ ِان

 11ََكَن عَِلــْيًما قَِدْيًرا  

اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے 

ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ حاالنکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے، اور ہللا ایسا 

مانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ بڑے علم واال، بڑی نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے نہ آس

 قدرت واال ہے۔
 

ٓ اَ  ُرُِهْ ِاٰله َُّؤٰخِ لهِكْن ي ٍَّة وَّ ُبْوا َما تََرَك عَٰله َظهْرَِها ِمْن َداۗب ُ النَّاَس ِبَما َكس َ َ ََكَن بِ َولَْو يَُؤاِخُذ اّلٰله ى ۚ فَِاَذا َجاَۗء َاَجلُهُْم فَِانَّ اّلٰله َسمًّ    11ِعَباِدٖه بَِصْْيًا َجٍل مُّ

اور اگر ہللا تعاٰلی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دارو گیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر 

رہا ہے سو ( ۴)لیکن ہللا تعاٰلی ان کو میعاد معین تک مہلت دے ( ۱)ایک جاندار کو نہ چھوڑتا 

 (۲)لے گا۔ جب ان کی میعاد آپہنچے گی ہللا تعاٰلی اپنے بندوں کو آپ دیکھ 

انسانوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ  ۱۔٤۲

سے یا مطلب یہ ہے کہ تمام اہل زمین کو ہالک کردیتا، انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور 

روزیوں کے وہ مالک ہیں ان کو بھی یا مطلب ہے کہ آسمان سے بارشوں کا سلسلہ منقطع 

 ادیتا ہے جس سے زمین پر چلنے والے سب دابتہ مرجاتے ہیں۔فرم

 یہ میعاد معین دنیا میں بھی ہوسکتی ہے اور یوم قیامت تو ہے ہی۔  ۱۔٤٢

یعنی اس دن ان کا محسابہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا  ۲۔٤۲

اب وعقاب۔ اس میں مومنوں کے اہل ایمان واطاعت کو اجرو ثواب اور اہل کفر ومعصیت کو عت

 لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید۔
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 سورة یس
 (۲۲۔ تعداد آیات  ۲٦سورة یس ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
 ۚ Ǻيهۗس   

 (۱)ٰیِسین 

بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کئے ہیں۔ بعض نے اسے نبی صلی ہللا علیہ  ۱۔۱

وسلم کے نام اور بعض نے اسے ہللا کے اسمائے حسٰنی میں سے بتالیا ہے۔ لیکن یہ سب اقوال 

بال دلیل ہیں۔ یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہی ہے۔ جن کا معنی و مفہوم ہللا کے سوا کوئی 

 نتا۔نہیں جا
 

ِن الَْحِكْْيِ      Ąَوالُْقْراه

 (۱)قسم ہے قرآن با حکمت کی 

یا قرآن محکم کی، جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے۔ واؤ قسم کے لئے  ۱۔۴

 ہے۔ آگے جواب قسم ہے۔
 

ََّك لَِمَن الُْمْرَسِلْْيَ       Ǽِان

 (۱)کہ بیشک آپ پیغمبروں میں سے ہیں 

ہللا علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لئے آپ صلی ہللا  مشرکین نبی صلی ۱۔۲

قُْل َكٰفى  ۘ  َویَقُْوُل الَِّذْیَن َكفَُرْوا لَْسَت ُمْرَساًل  )علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے 

ِ َشِھْیدً  ' تو تو پیغمبر ہی نہیں ' ( 21:۔ الرعد31( ۘ  21َوَمْن ِعْنَدٗہ ِعْلُم اْلِكٰتِب   ۘ  ا بَْینِْي َوبَْینَُكْم ۘ  بِاہلٰلٰ

ہللا نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم اس کے 

پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم شرف و فضل و اظہار ہے۔ ہللا تعاٰلی نے 

پ صلی ہللا علیہ وسلم کی امتیازات اور کسی رسول کی رسالت کے لئے قسم نہیں کھائی یہ بھی آ

خصائص میں سے ہے کہ ہللا تعاٰلی نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات کے لئے 

 قسم کھائی۔
 

ْستـَـِقْْيٍ    اٍط مُّ  Ćۭعَٰله ِِصَ

 (۱)سیدھے راستے پر ہیں 

گزر چکے ہیں۔ یا یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسلم ان پیغمبروں کے راستے پر ہیں جو پہلے  ۱۔٤

 تک پہنچانے واال۔( جنت)ایسے راستے پر ہیں جو سیدھا اور مطلوب منزل 
 

ِحْْي       Ĉتََْنِيَْل الَْعزِْيِز الرَّ

 (۱)یہ قرآن ہللا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے 
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یعنی اس ہللا کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے یعنی اس کا انکار اور اس کے  ۱۔٢

رسول کو جھوٹا کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے رحیم ہے۔ یعنی جو اس پر ایمان الئے 

 گا اور اس کا بندہ بن کر رہے گا اس کے لئے نہایت مہربان۔
 

ِفلُْوَن    َِبُۗؤُِهْ فَهُْم غه آ ُانِْذَر اه  Čِلُتْنِذَر قَْوًما مَّ

یہ ( اسی وجہ سے)یں ڈرائے گئے تھے، سو تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہ

 (۱)غافل ہیں 

یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو رسول اس لئے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لئے نازل کی ہے  ۱۔٦

تاکہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے پہلے کوئی 

سے یہ لوگ دین حق سے بےخبر ہیں۔ یہ مضمون پہلے  ڈرانے واال نہیں آیا، اس لئے ایک مدت

بھی کئی جگہ گزر چکا ہے کہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السالم کے بعد، نبی صلی ہللا 

 علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا۔ یہاں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔
 

ِِهْ فَ  ٓ اَْكََثِ  Ċهُْم ََل يُْؤِمنُْوَن    لََقْد َحقَّ الَْقْوُل عَٰله

 (۱)ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہ الئیں گے 

' جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ بات ثابت ہونے کا مطلب، ہللا تعاٰلی کا یہ فرمان ہے کہ  ۱۔۷

تَْینَا ُكلَّ نَْفٍس ھُٰدىھَا َوٰلِكْن َحقَّ اْلقَْوُل َولَْو ِشْئنَا )' میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا  اَلٰ

شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے ( 31:۔ السجدہ14( ِمنِّْي اَلَْملَئَنَّ َجھَنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس اَْجَمِعْینَ 

ہ سے میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دونگا۔ یہ اس وج' ہللا نے فرمایا تھا 

نہیں کہ ہللا نے جبرا ان کو ایمان سے محروم رکھا کیونکہ جبر کی صورت میں تو وہ عذاب 

 کے مستحق قرار نہ پاتے۔
 

ْقَمُحْوَن    ٓ َاْعنَاِقهِْم َاْغلهًَل فَهِىَى ِاَٰل اَْلَْذقَاِن فَهُْم مُّ  Ďِاَنَّ َجَعلْنَا ِِفْ

ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے انکے سر ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں پھر وہ 

 (۱)اوپر الٹ گئے ہیں 

جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ نہ سر جھکا سکتے ہیں، بلکہ وہ سر اوپر  ۱۔۲

اٹھائے اور نگاہیں نیچے کئے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عدم قبول حق کی اور عدم انفاق کی تمثیل 

 (ایسر التفاسیر)کی کیفیت کا بیان ہو۔  ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی سزا جہنم
 

ْوَن      ُْم فَهُْم ََل يُْبِّصُ ا فََاْغَشيِْنه ِمْن َخلِْفهِْم َسدًّ ا وَّ ْم َسدًّ  Ḍَوَجَعلْنَا ِمْنْۢ بَْْيِ َايِْدُّْيِ

جس سے ہم ( ۱)اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی 

 سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔( ۴)نے ان کو ڈھانک دیا 

یعنی دنیا کی زندگی ان کے لئے مزین کردی گئی، یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے، جس  ۱۔٢

کی وجہ سے وہ لذائذ دنیا کے عالوہ کچھ نہیں دیکھتے اور یہی چیز ان کے اور ایمان کے 

کر دیا گیا، یہ درمیان مانع اور حجاب ہے اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں ناممکن الواقع 

گویا ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے 

 ہیں کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ 

یا ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا یعنی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے عداوت اور اس کی ۴۔٢

آنکھوں پر پٹی باندھ گی، یا انہیں اندھا کردیا ہے جس سے وہ دعوت حق سے نفرت نے ان کی 

 دیکھ نہیں سکتے یہ ان کے حال کی دوسری تمثیل ہے۔
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ْم َءَانَْذْرََتُْم َاْم لَْم تُْنِذْرُِهْ ََل يُْؤِمنُْوَن       01َوَسَواٌۗء عَلَْْيِ

 الئیں گے۔اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں 

یعنی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام تک پہنچ جائیں، ان کے لئے  ۱۔۱۰

 اندازہ بےفائدہ رہتا ہے۔
 

    ٍ َْ َاْجٍر َكِر ُه ِبَمْغِفَرٍة وَّ ْ َن ِِبلَْغْيِب ۚ فَبَّٰشِ ْْحه ْكَر َوَخَِشَ الرَّ َبَع اَّٰلِ َـّ ََّما تُْنِذُر َمِن ات  00  ِان

جو نصیحت پر چلے اور رحٰمن سے ( ۱)ف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں بس آپ تو صر

 بےدیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور با وقار اجر کی خوش خبریاں سنا دیجئے۔

 یعنی انذار سے صرف اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ۱۔۱۱
 

ََثَرُِهْ ڳ وَ  ُمْوا َواه ُن نُـْحِي الَْمْوٰته َونَْكُتُب َما قَدَّ ِبْْيٍ    ِاَنَّ ََنْ ٓ ِاَماٍم مُّ ُه ِِفْ ٍء َاْحَصْينه    01ُكَّ ََشْ

اور ہم لکھتے جاتے ہیں اور وہ اعمال بھی جن کو لوگ ( ۱)بیشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے 

آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہرچیز 

 (۴) کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے

یعنی قیامت والے دن یہاں احیائے موتی کے ذکر سے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ  ۱۔۱۴

ہللا تعاٰلی کافروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے، زندہ کر دیتا ہے جو کفر و ضاللت کی وجہ 

 سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پس وہ ہدایت اور ایمان کو اپنا لیتے ہیں۔ 

 حفوظ ہے اور بعض نے صحائف اعمال مراد لیے ہیں۔اس سے مراد لوح م ۴۔۱۴
 

َب الَْقْريَِة ِۘاْذ َجاَۗءَها الُْمْرَسلُْوَن    ثًََل َاْْصه  ۚ 01َواْْضِْب لَهُْم مَّ

بیان کیجئے ( اس وقت کا)بستی والوں کی مثال ( یعنی ایک)اور آپ ان کے سامنے ایک مثال 

 (۱)رسول آئے ( کئی)جبکہ اس بستی میں 

کہ اہل مکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، بلکہ رسالت و نبوت کا یہ تا ۱۔۱۲

 سلسلہ قدیم سے چال آرہا ہے۔
 

ْرَسلُْونَ  ٓ ِالَْيُُكْ مُّ ْزََن ِبثَاِلٍث فَقَالُـْوٓا ِاَنَّ بُْوَُهَا فََعزَّ ُم اثـْـنَْْيِ فََكذَّ  01      ِاْذ َاْرَسلْنَآ ِالَْْيِ

دونوں کو جھٹالیا پھر ہم نے ( اول)کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے جب ہم نے ان 

 (۱)تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں 

یہ تین رسول کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف نام بیان کئے ہیں، لیکن نام مستند  ۱۔۱٤

ا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسٰی علیہ السالم کے ذریعے سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض مفسرین ک

بھیجے ہوئے تھے، جو انہوں نے ہللا کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ و دعوت کے لئے 

 بھیجے تھے۔ بستی کا نام انطاکیہ تھا۔
 

 ْ ٍء   ِاْن َان ُن ِمْن ََشْ ْْحه ثْلُنَا   َوَمآ َاْنَزَل الرَّ  01َُتْ ِاَلَّ تَْكِذبُْوَن     قَالُْوا َمآ َانَُْتْ ِاَلَّ بََّشٌ ِمٰ

ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحٰمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم 

 نرا جھوٹ بولتے ہو۔
 

ٓ ِالَْيُُكْ لَُمْرَسلُْوَن      ُّنَا يَْعََلُ ِاَنَّ  01قَالُْوا َرب

 شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بی( رسولوں)ان 
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َُ الُْمِبْْيُ      01َوَما عَلَْينَآ ِاَلَّ الَْبله

 اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔
 

نَّا عََذاٌب  ـنَُُّكْ ِمٰ نَُُّكْ َولََيَمسَّ َُجَ ْ ََ َ َّْم تَنََْتُْوا ل ْن ل
ِٕ
ََن ِبُُكْ ۚ لَى ْ  01َاِلــْْيٌ     قَالُْوٓا ِاَنَّ تَــَطْيَّ

اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا ( ۱)انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں 

 کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔

ممکن ہے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہوں اور ان کی وجہ سے قوم دو گروہوں میں بٹ گئی  ۱۔۱۲

ِ نحوست قرار دیا۔ یا بارش کا سلسلہ موقوف رہا ہو ہو، جس ک و انہوں نے رسولوں کی نَْعوُذ بِاہلٰلٰ

ِ ِمْن ٰذلَِک، جیسے آج کل بھی بد  تو وہ سمجھے ہوں کہ یہ ان رسولوں کی نحوست ہے۔ نَْعوُذ بِاہلٰلٰ

 نہاد اور دین وشریعت سے بےبہرہ لوگ، اہل ایمان وتقوی کو ہی، منحوس، سمجھتے ہیں۔
 

ِفُْوَن       ِْ ْرُُتْ ۭ بَْل َانَُْتْ قَْوٌم مُّ ْن ُذكِٰ
ِٕ
َعُُكْ ۭ َاى ُرُُكْ مَّ

ِٕ
 01قَالُْوا َطاۗى

، کیا اس کو نحوست (۱)ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے 

 سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔

 یعنی وہ تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے نہ کہ ہمارے ساتھ۔ ۱۔۱٢
 

َِّبُعوا الُْمْرَسِلْْيَ    ى قَاَل يهقَْوِم ات َّْسعه    11َوَجاَۗء ِمْن َاْقَصا الَْمِديْنَِة َرُجٌل ي

ان  !شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم( اس)اور ایک شخص

 (۱)رسولوں کی راہ پر چلو 

یہ شخص مسلمان تھا، جب اسے پتہ چال کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی، تو  ۱۔۴۰

 اس نے آکر رسولوں کی حمایت اور ان کے اتباع کی ترغیب دی۔
 

هَْتُدْوَن      ُِهْ مُّ لُُُكْ َاْجًرا وَّ َِّبُعْوا َمْن َلَّ يَْســـ   10ات

 کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ایسے لوگوں 
 

  23پارہ  
 

ْي فََطَرِِنْ َوِالَْيِه تُْرَجُعْوَن      ِ  11َوَماِلَ ََلٓ َاْعُبُد اَّلَّ

اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب 

 (۱)جاؤ گے  اسی کی طرف لوٹائے

اپنے مسلک توحید کی وضاحت کی، جس سے مقصد اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان کی  ۱۔۴۴

صحیح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ کیا تو بھی اس معبود 

کی عبادت کرتا ہے، جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بال رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو تو 

چھوڑ بیٹھا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا۔ مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار بھی 

 بتایا۔ وہللا اعلم۔
 

ََل  ْ َشَفاَعَُتُْم َشـْيـــ ًا وَّ ٍ َلَّ تُْغِن َعـِّنٰ ُن ِبُْضٰ ْْحه ِلــهًَة ِاْن يُِّرْدِن الرَّ ُذ ِمْن ُدْوِنٖهٓ اه ِ  ۚ 11 يُْنِقُذْوِن    َءَاَّتَّ
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رحٰمن مجھے کوئی نقصان پہنچانا ( ہللا)ھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر کیا میں اسے چ

 ۔(۱)چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ مجھے بچاسکیں 

یہ ان معبودان باطلہ کی بےبسی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی  ۱۔۴۲

ے لئے رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ نہ اور شرک کی اس گمراہی سے نکالنے ک

 بچاسکیں کا مطلب ہے کہ ہللا اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچا نہیں سکتے۔
 

ِبْْيٍ    َِّفْي َضلهٍل مُّ ٓ ِاًذا ل ْ   11ِاِّنٰ

 ۔(۱)پھر تو یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں 

ایسے بے اختیار اور بےبس معبودوں یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح ہللا کو چھوڑ کر  ۱۔۴٤

کی عبادت شروع کر دوں، تو میں بھی کھلی گمراہی میں جا گروں گا۔ یا ضالل یہاں حسران کے 

 معنی میں ہے، یعنی یہ تو نہایت واضح خسارے کا سودا ہے۔
 

ُعْوِن     ُُِٰكْ فَاَْسَ َمنُْت ِبَرب ٓ اه ْ  ۭ 11ِاِّنٰ

 (۱)کے رب پر ایمان ال چکا ہوں تم سب ( سچے دل سے)میں تو ! میری سنو

اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس  ۱۔۴٢

نے پیغمبروں سے خطاب کر کے یہ کہا مقصد اپنے ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنایا تھا۔ یا 

ت اور استقامت کا اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا جس سے مقصود دین حق پر اپنی صالحی

اظہار تھا کہ تم جو چاہو کر لو، لیکن اچھی طرح سن لو کہ میرا ایمان اسی رب پر ہے، جو 

تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈاال اور کسی نے ان کو اس سے نہیں 

ُ تََعاٰلی۔  روکا۔ َرِحَمہُ ہللٰاٰ
 

   11قَْوِمْي يَْعلَُمْوَن     ِقْيَل اْدُخِل الَْجنََّة ۭ قَاَل يهلَْيَت 

 میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔! کہا گیا کہ جنت میں چال جا، کہنے لگا کاش( اس سے)
 

ْ َوَجَعلَِنْ ِمَن الُْمْكَرِمْْيَ     11ِبَما غََفَر ِلْ َرِٰبِ

 ۔(۱)کہ مجھے رب نے بخش دیا اور مجھے با عزت لوگوں میں سے کر دیا 

ان اور توحید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا، کاش میری قوم اس کو یعنی جس ایم ۱۔۴۷

جان لے تاکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کر ہللا کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کی مستحق ہو 

جائے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ ایک مومن 

ہر وقت لوگوں کی خیر خواہی ہی کرے، بد خواہی نہ کرے صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ 

اور ان کی صحیح رہنمائی کرے، گمراہ نہ کرے، بیشک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس 

 قسم کا سلوک چاہیں کریں، حتی کہ اسے مار ڈالیں۔
 

َماِۗء َوَما َن السَّ  11ُكنَّا ُمَْنِِلْْيَ     َوَمآ َانَْزلْنَا عَٰله قَْوِمٖه ِمْنْۢ بَْعِدٖه ِمْن ُجنٍْد ِمٰ

اور نہ اس طرح ہم اتارا ( ۱)اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا 

 ۔(۴)کرتے ہیں 

یعنی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہالکت کے لئے آسمان سے فرشتوں کا  ۱۔۴۲

 شارہ ہے۔ کوئی لشکر نہیں اتارا۔ یہ اس قوم کی حقیر شان کی طرف ا

یعنی جس قوم کی ہالکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے وہاں ہم فرشتے نازل  ۴۔۴۲

 بھی نہیں کرتے۔
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ُدْوَن     ِ اِحَدًة فَِاَذا ُِهْ ُخه  11ِاْن ََكنَْت ِاَلَّ َصْيَحًة وَّ

 (۱)وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ بھجا گئے 

ہ جبرائیل علیہ السالم نے ایک چیخ ماری، جس سے سب جسموں سے روحیں کہتے ہیں ک ۱۔۴٢

نکل گئیں اور وہ بجھی آگ کی طرح ہوئے۔ گویا زندگی، شعلہ فروزاں ہے اور موت، اس کا بجھ 

 کر راکھ کا ڈھیر ہو جانا۔
 

ُسْوٍل ِاَلَّ ََكنُْوا ِبٖه  ْن رَّ ْم ِمٰ ِتْْيِ ًة عََٰل الِْعَباِد ڱ َما ََّيْ َ ِْ َ ََتْزُِءْوَن   ُيه  11يَس ْ

کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں ( ۱! )بندوں پر افسوس( ایسے)

 نے نہ اڑائی ہو۔

حسرت و ندامت کا یہ اظہار خود اپنے نفسوں پر، قیامت والے دن، عذاب دیکھنے کے بعد  ۱۔۲۰

ی ہوتی یا ہللا تعاٰلی بندوں کے رویے کریں گے کہ کاش انہوں نے ہللا کے بارے میں کوتاہی نہ ک

پر افسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ مذاق ہی 

 کیا۔
 

ْم ََل يَْرِجُعْوَن     ُْم ِالَْْيِ َن الُْقُرْوِن َاِنَّ  ۭ 10َالَْم يََرْوا َُكْ َاْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ِمٰ

( ۱)ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان  کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ

 کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔

اس میں اہل مکہ کے لئے تنبیہ ہے کہ تکذیب رسالت کی وجہ سے جس طرح پچھلی  ۱۔۲۱

 قومیں تباہ ہوئیں یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔
 

وْ  يْنَا ُمْحـَْضُ َ ْيٌع لَّ ا ََجِ َّمَّ   11َن   َوِاْن ُك  ل

 (۱)اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی 

مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ گذشتہ بھی اور آئندہ آنے والے بھی، سب ہللا کی بارگاہ میں  ۱۔۲۴

 حاضر ہونگیں جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا۔
 

َّهُُم اَْلَْرُض الَْمْيَتُة ښ َاْحيَ  يٌَة ل ُُكُْوَن   َواه َا َوَاْخَرْجنَا ِمِْنَا َحبًّا فَِمْنُه ََّيْ  11ْيِنه

زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ ( خشک( )۱)اور ان کے لئے ایک نشانی 

 نکاال جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔

 یعنی ہللا تعاٰلی کے وجود، اس کی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے پر نشانی۔ ۱۔۲۲
 

ــْرََن ِفْْيَا ِمَن الُْعُيْوِن  َوَجعَ  فَجَّ َاْعنَاٍب وَّ ْيٍل وَّ ِ ْن َّنَّ ٰهٍت ِمٰ    11لْنَا ِفْْيَا َجن

اور جن میں ہم نے ( ۱)اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیئے 

 چشمے بھی جاری کر دیئے ہیں۔

وراک کے لئے صرف غلہ ہی نہیں یعنی مردہ زمین کو زندہ کرکے ہم اس سے ان کی خ ۱۔۲٤

لگاتے، بلکہ ان کے کام و دہن کی لذت کے لئے مختلف اقسام کے پھل بھی کثرت سے پیدا 

کرتے ہیں، یہاں صرف دو پھلوں کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ یہ کثیرالمنافع بھی ہیں اور عربوں 

ذکر پہلے کیا کیونکہ کو مرغوب بھی، نیز ان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے۔ پھر غلے کا 

اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور خوراک کی حیثیت سے اس کی اہمیت بھی مسلمہ۔ جب تک 
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انسان روٹی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پیٹ نہیں بھرتا، محض پھل فروٹ سے اس کی 

 غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔
 

لَْتُه َايْدِ  ْم ۭ َافَََل يَْشُكُرْوَن   ِلَيْاُُكُْوا ِمْن ثََمرِٖه   َوَما َُعِ    11ُّْيِ

پھر کیوں شکر ( ۴)اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ( ۱)اس کے پھل کھائیں ( لوگ)تاکہ 

 گزاری نہیں کرتے۔

یعنی بعض جگہ چشمے جاری کرتے ہیں، جس کے پانی سے پیدا ہونے والے پھل لوگ  ۱۔۲٢

 کھائیں۔ 

ں ما نافیہ ہے یعنی غلول اور پھلوں کی یہ پیداوار، ہللا تعاٰلی امام ابن جریر کے نزدیک یہا ۴۔۲٢

کی خاص رحمت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اس میں ان کی سعی و محنت، کدو کاوش 

اور تصرف کا دخل نہیں ہے۔ پھر بھی یہ ہللا کی ان نعمتوں پر اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ 

لَِّذْی کے معنی میں ہے یعنی تاکہ وہ اس کا پھل اور بعض کے نزدیک ما موصولہ ہے جو ا

کھائیں اور ان چیزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ ہاتھوں کا عمل ہے، زمین کو ہموار 

کرکے بیج بونا، اسی طرح پھلوں کے کھانے مختلف طریقے ہیں، مثاًل انہیں نچوڑ کر ان کا رس 

 رہ۔پینا، مختلف فروٹوں کو مال کر چاٹ بنانا وغی
 

ا ََل يَْعلَُمْوَن    ِبُت اَْلَْرُض َوِمْن َانُْفِسهِْم َوِممَّ ا تُْنْۢ ْي َخلََق اَْلَْزَواَج ُُكَّهَا ِممَّ ِ َن اَّلَّ ْبحه  11س ُ

وہ پاک ذات ہے جس نے ہرچیز کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، 

 (۱)جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ہوں ( چیزیں)خواہ خود ان کے نفوس ہوں خواہ وہ 

یعنی انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر مادہ دونوں پیدا کئے۔ عالوہ  ۱۔۲٦

ازیں آسمانوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں بھی جو چیزیں تم سے غائب ہیں، جن کا علم تم 

رکھا ہے۔ پس تمام مخلوق جوڑا کا یہ نظام ہم نے ( نر اور مادہ)نہیں رکھتے، ان میں زوجیت 

جوڑا ہے، نباتات بھی نر اور مادے کا یہی نظام ہے۔ حٰتی کہ آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی 

کے لئے بمنزلہ زوج ہے اور یہ حیات آخرت کے لئے ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ صرف ایک ہللا 

ہے، ( فرد)وہ کی ذات ہے جو مخلوق کی صفت سے اور دیگر تمام کوتاہیوں سے پاک ہے۔ 

 زوج نہیں۔
 

ْظِلُمْوَن   َاَر فَِاَذا ُِهْ مُّ َّْيُل ښ نَْسلَُخ ِمنُْه الِنَّ َّهُُم ال يٌَة ل    11َواه

اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھنچ دیتے ہیں تو یکایک اندھیرے میں 

 (۱)رہ جاتے ہیں 

وہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے، جس  یعنی ہللا کی قدرت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ۱۔۲۷

سے فوراً اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہللا دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے۔ اَْظلََم کے معنی 

ہیں، اندھیرے میں داخل ہونا۔ جیسے اَْصبََح اور اَْمَسٰی اور اَْظھََر کے معنی ہیں، صبح شام اور 

 ظہر کے وقت میں داخل ہونا۔
 

ْمُس  ِِلَ تـَـْقِدْيُر الَْعزِْيِز الَْعِلــْْيِ  َوالشَّ َّهَا ۭذه رِْي ِلُمْستـَـَقٰرٍ ل  ۭ 11َّتْ

اور سورج کے لئے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے یہ ہے مقرر کردہ غالب، باعلم 

 (۱)ہللا تعاٰلی کا۔ 

رر کردیا ہے، اسی پر چلتا رہتا ہے، جو ہللا نے اس کے لیے مق( فلک)یعنی اپنے اس مدار ( ۱)

سے اپنی سیر کا آغاز کرتا ہے اور وہیں پر ختم کرتا ہے۔ عالوہ ازیں اس سے ذرا ادھر ادھر 
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نہیں ہوتا، کہ کسی دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے۔ دوسرے معنی ہیں، اپنے ٹھہرنے کی جگہ 

ہ تک، اور اس کا یہ مقام قرار عرش کے نیچے ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سورج روزان

غروب کے بعد عرش کے نیچے جاکر سجدہ کرتا ہے اور پھر وہاں سے طلوع ہونے کی 

دونوں مفہوم کے اعتبار سے لمستقر ( صحیح بخاری، تفسیر سورہ یسین)اجازت طلب کرتا ہے 

میں الم، علت کے لئے ہے۔ ای۔ ألجل مستقرلھا بعض کہتے ہیں کہ الم، الی کے معنی میں ہے، 

ہوگا۔ یعنی سورج کا یہ چلنا قیامت کے دن تک ہے، قیامت والے دن اس پھر مستقر یوم قیامت 

 کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔
 

   ِ َْ ْرنهُه َمنَاِزَل َحِٰته عَاَد ََكلُْعْرُجْوِن الْقَِد  11َوالَْقَمَر قَدَّ

 (۴)ٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے کہ وہ لو( ۱)اور چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں 

منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر غائب رہ کر تیسری رات  ۴۲چاند کی  ۱۔۲٢

 کو نکل آتا ہے

یعنی جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کھجور  ۴۔۲٢

تی ہے۔ چاند کی انہی گردشوں سے اپنے دنوں کی پرانی ٹہنی ہو، جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جا

 مہینوں اور سالوں کا حساب اور اپنے اوقات عبادات کا تعین کرتے ہیں۔
 

َبُحْونَ  َّس ْ َاِر ۭ َوُك  ِِفْ فََِلٍ ي َّْيُل َساِبُق الِنَّ َْْۢبِغْي لَهَآ َاْن تُْدِرَك الَْقَمَر َوََل ال ْمُس يَن  11   ََل الشَّ

اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے ( ۱)ال ہے کہ چاند کو پکڑے نہ آفتاب کی یہ مج

 ۔(۲)اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں ( ۴)

یعنی سورج کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی  ۱۔٤۰

دن ہی کو اور چاند رات ختم ہو جائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے۔ سورج 

ہی کو طلوع ہوتا ہے اس کے برعکس کبھی نہیں ہوا، جو ایک مدبر کائنات کے وجود پر ایک 

 بہت بڑی دلیل ہے۔ 

 بلکہ یہ بھی ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔  ۴۔٤۰

ب اپنے اپنے مدار پر ُکل سے سورج، چاند یا اس کے ساتھ دوسرے کواکب مراد ہیں، س ۲۔٤۰

 گھومتے ہیں، ان کا باہمی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔
 

َّــََتُْم ِِف الُْفِْلِ الَْمْشُحْوِن     لْنَا ُذٰرِي َّهُْم َاَنَّ َْحَ يٌَة ل    10َواه

ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا ( یہ بھی)ان کے لئے ایک نشانی 

(۱) 

ی اپنے اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اس نے سمندر میں کشتیوں کا اس میں ہللا تعالٰ  ۱۔٤۱

چلنا آسان فرما دیا، حٰتی کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے 

ہو اور دوسرے معنی سے یہ مراد کشتی نوح علیہ السالم ہے۔ یعنی سفینہ نوح علیہ السالم میں 

 ن سے بعد میں نسل انسانی چلی۔ گویا نسل انسانی کے آبا اس میں سوار تھے۔لوگوں کو بٹھایا ج
 

ثِِْلٖ َما يَْرَكُبْوَن    ْن ِمٰ  11َوَخلَْقنَا لَهُْم ِمٰ

 ۔(۱)اور ان کے لئے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں 

ر سامان تجارت کو ایک اس سے مراد ایسی سواریاں ہیں جو کشتی کی طرح انسانوں او ۱۔٤۴

جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی چیزیں آگئیں۔ جیسے 

 ہوائی جہاز، بحری جہاز، ریلیں، بسیں، کاریں اور دیگر نقل و حمل کی اشیاء۔
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ََّشْا نُْغرِْقهُْم فَََل َِصِيَْخ لَهُْم َوََل ُِهْ يُْنَقُذْوَن      11َوِاْن ن

 اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے۔ پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ بچائے جائیں۔اور 
 

َّا َوَمتَاعًا ِاٰله ِحْْيٍ    ن ًة ِمٰ  11ِاَلَّ َرْْحَ

لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لئے انہیں فائدے دے رہے 

 ہیں۔
 

 َ َُّقْوا َما ب ْوَن   َوِاَذا ِقْيَل لَهُُم ات  11ْْيَ َايِْديُُْكْ َوَما َخلَْفُُكْ لََعلَُُّكْ تُْرَْحُ

سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا ( گناہوں)کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے ( کبھی)اور ان سے جب 

 جائے۔
 

ْم ِاَلَّ ََكنُْوا َعِْنَا ُمْعرِِضْْيَ    ِ يهِت َرّٰبِ ْن اه يٍَة ِمٰ ْن اه ْم ِمٰ ِتْْيِ  11َوَما ًَتْ

ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ  اور

 ۔(۱)بےرخی نہ برتتے ہوں 

یعنی توحید اور صداقت رسول کی نشانی بھی ان کے سامنے آتی، اس میں یہ غور ہی  ۱۔٤٦

 نہیں کرتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو، ہر نشانی سے اعراض ان کا شیوہ ہے۔
 

َ َوِاَذا قِ  َّْو ي َمنُْوٓا َانُْطِعُم َمْن ل ْيَن اه ِ ْيَن َكَفُرْوا ِلَّلَّ ِ ُ   قَاَل اَّلَّ ا َرَزقَُُكُ اّلٰله ِبْْيٍ   ْيَل لَهُْم َانِْفُقْوا ِممَّ ُ َاْطَعَمٗهٓ ڰ ِاْن َانَُْتْ ِاَلَّ ِِفْ َضلهٍل مُّ  11َشاُۗء اّلٰله

تو یہ ( ۱)میں سے کچھ خرچ کرو،  اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ہللا تعاٰلی کے دیئے ہوئے

کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھالئیں؟ جنہیں اگر ہللا تعاٰلی چاہتا تو خود 

 تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔( ۴)کھال پال دیتا 

 یعنی غربا مساکین اور ضرورت مندوں کو دو۔  ۱۔٤۷

نہ کرتا، تاہم ان کو دے کر ہللا کی مشیت کے خالف  یعنی ہللا چاہتا تو ان کو غریب ہی ۴۔٤۷

کیوں کریں۔ یعنی یہ کہہ کر، غربا کی مدد کرو، کھلی غلطی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ بات تو 

ان کی صحیح تھی کہ غربت و ناداری ہللا کی مشیت ہی سے تھی، لیکن اس کو ہللا کے حکم 

امداد کرنے کا حکم دینے واال بھی تو ہللا ہی سے اعراض کا جواز بنا لینا غلط تھا، آخر انکی 

تھا، اس لیے اسکی رضا تو اسی میں ہے کہ غرباء و مساکین کی امداد کی جائے۔ اس لیے کہ 

مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز مشیت کا تعلق امور تکوینی سے ہے جس کے تحت جو 

ں جانتا، اور رضا کا تعلق کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی حکمت و مصلحت ہللا کے سوا کوئی نہی

امور تشریعی سے ہے، جن کو بجا النے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل 

 ہو۔
 

ِدِقْْيَ   َذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنَُتْ صه  11َويَُقْولُْوَن َمِته ھه

 وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتالؤ۔
 

ُمْوَن    َما يَْنُظُرْوَن ِاَلَّ َصيْ  ٰصِ ُخُذُِهْ َوُِهْ َُيِ اِحَدًة ًَتْ  11َحًة وَّ

انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آپکڑے گی اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی 

 ۔(۱)ہونگے 
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یعنی لوگ بازاروں میں خرید و فروخت اور حسب عادت بحث و تکرار میں مصروف  ۱۔٤٢

گا اور قیامت برپا ہو جائے گی یہ نفخہ اولٰی ہوگا  ہونگے کہ اچانک صور پھونک دیا جائے

ْعِق جس  جسے نفخہ فزع بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا۔ نَْفَخۃُ اْلصَّ

 سے ہللا تعاٰلی کے سوا سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔
 

ٓ َاْهِلهِْم  ََلٓ ِاٰله َتِطْيُعْوَن تَْوِصَيًة وَّ    11يَْرِجُعْوَن   فَََل يَس ْ

 اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔
 

ْم يَنِْسلُْوَن     ِ َن اَْلَْجَداِث ِاٰله َرّٰبِ ْوِر فَِاَذا ُِهْ ِمٰ  10َونُِفَخ ِِف الصُّ

 (تیز تیز)اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف ( ۱)تو صور کے پھونکے جاتے ہی سب 

 چلنے لگیں گے۔

پہلے قول کی بنا پر یہ نفخہ ثانیہ اور دوسرے قول کی بنا پر یہ نفخہ ثالثہ ہوگا، جسےنَْفَخۃُ  ۱۔٢۱

 (ابن کثیر)اْلبَْعِث َوالنُُّشوِر کہتے ہیں، اس سے لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونگے۔ 
 

ْرقَِدََن ۆ  ُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُْوَن    قَالُْوا يهَويْلَنَا َمْنْۢ بََعثَنَا ِمْن مَّ ْْحه َذا َما َوعََد الرَّ  11ھه

یہی ہے جس کا وعدہ ( ۱)ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ! کہیں گے ہائے ہائے

 رحٰمن نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔

یں ان کو عذاب نہیں قبر کو خواب گاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبروں م ۱۔٢۴

ہوگا، بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت دیکھیں گے، اس کے مقابلے میں انہیں 

 قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہوگی۔
 

ْوَن   يْنَا ُمْحَْضُ َ ْيٌع لَّ اِحَدًة فَِاَذا ُِهْ ََجِ  11ِاْن ََكنَْت ِاَلَّ َصْيَحًة وَّ

کہ یکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیئے جائیں یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ 

 گے۔
 

ـَزْوَن ِاَلَّ َما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن   ََل ُّتْ  11فَالَْيْوَم ََل تُــْظََلُ نَْفٌس َشـْئَـــ ًا وَّ

پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں انہیں بدلہ دیا جائے گا، مگر 

 موں کا جو تم کیا کرتے تھے۔صرف ان ہی کا
 

َب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِِفْ ُشُغٍل فهِكــهُْوَن     ۚ 11ِانَّ َاْْصه

 (۱)مشغلوں میں ہشاش بشاش ہیں ( دلچسپ)جنتی لوگ آج کے دن اپنے 

 فَاِکھُوَن کے معنی ہیں فَِرُحوَن خوش مسرت کے ساتھ۔ ۱۔٢٢
 

ْم ِِفْ ِظلهٍل عََٰل اَْلَ  ْوَن    ُِهْ َوَاْزَواَُجُ ِك ُمتَِّكــــــُـٔ
ِٕ
 11َراۗى

 وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے۔
 

ُعْوَن    ا يَدَّ لَهُْم مَّ  ښ11لَهُْم ِفْْيَا فَاِكهٌَة وَّ

 ان کے لئے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں۔
 

ْن  ٌ ۣ قَْوًَل ِمٰ ِحْْيٍ  َسَله ٰبٍ رَّ  11رَّ
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 ۔(۱)کہا جائے گا ' مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سالم 

ہللا کا سالم، فرشتے اہل جنت کو پہنچائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی خود سالم سے ( ۱)

 نوازے گا۔
 

َا الُْمْجرُِمْوَن      11َواْمتَاُزوا الَْيْوَم َاُّيُّ

 ۔(۱)ہو جاؤ  آج تم الگ! اے گناہ گارو 

یعنی اہل ایمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو۔ یعنی میدان محشر میں اہل ایمان و اطاعت اور  ۱۔٢٢

اہل کفر و معصیت الگ الگ کر دیئے جائیں گے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجرمین کو ہی 

مختلف گروہوں میں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ مثاًل یہودیوں کا گروہ، عیسائیوں کا گروہ، 

 ئبین اور مجوسیوں کا گروہ، زانیوں کا گروہ، شرابیوں کا گروہ وغیرہ وغیرہ۔صا
 

ِبْْيٌ     َّٗه لَُُكْ عَُدو  مُّ َن ۚ ِان ْيطه َدَم َاْن َلَّ تَْعُبُدوا الش َّ ٓ اه    11َالَْم َاْعهَْد ِالَْيُُكْ يهبَِنْ

وہ ( ۱)کی عبادت نہ کرنا  کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان! اے اوالد آدم

 (۴)تمہارا کھال دشمن ہے 

اس سے مراد عہد الست ہے جو حضرت آدم علیہ السالم کی پشت سے نکالنے کے وقت  ۱۔٦۰

لیا گیا تھا یا وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبانی لوگوں کو جاتی رہی۔ اور بعض کے نزدیک 

 (فتح القدیر)ائم کئے ہیں۔ وہ دالئل عقلیہ ہیں جو آسمان و زمین میں ہللا نے ق

یہ اسکی علت ہے کہ تمہیں شیطان کی عبادت اور اس کے وسوسے قبول کرنے سے اس ( ۴) 

لیے روکا گیا تھا کہ وہ تمہارا کھال دشمن ہے اور اس نے تمہیں ہر طرح گمراہ کرنے کی قسم 

 کھا رکھی ہے۔
 

ْستـَـِقْْيٌ   اٌط مُّ َذا ِِصَ  10     وَّ َاِن اْعُبُدْوِِنْ ڼ ھه

 (۴)سیدھی راہ یہی ہے ( ۱)اور میری عبادت کرنا 

یعنی یہ بھی عہد لیا تھا کہ تمہیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میری عبادت میں  ۱۔٦۱

 کسی کو شریک نہیں کرنا۔ 

یعنی صرف ایک ہللا کی عبادت کرنا، یہی وہ سیدھا راستہ ہے، جس کی طرف تمام انبیاء  ۴۔٦۱

 رہے اور یہی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچانے واال۔لوگوں کو بالتے 
 

ا ۭ َافَََلْ تَُكْونُْوا تَـْعِقلُْوَن       11َولََقْد َاَضلَّ ِمنُُْكْ ِجِبَلًّ َكِثْْيً

 ۔(۱)شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے 

شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی اطاعت نہیں  یعنی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ ۱۔٦۴

کرنی چاہئے۔ اور میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں اور میں ہی تمہاری رات 

دن حفاظت کرتا ہوں لہذا تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تم شیطان کی عداوت کو اور 

 دانی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔میرے حق عبادت کو نہ سمجھ کر نہایت بےعقلی اور نا
 

َِّّتْ ُكْنَُتْ تُْوعَُدْوَن    ُ ال ِذٖه ََجََّنَّ  11هه

 یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔
 

  11ِاْصلَْوَها الَْيْوَم ِبَما ُكْنَُتْ تَْكُفُرْوَن   

 ۔(۱)اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لئے آج اس میں داخل ہو جاؤ 
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بےعقلی کا نتیجہ بھگتو اور اپنے کفر کے سبب سے جہنم کی سختیوں کا  یعنی اب اس ۱۔٦٤

 مزہ چکھو۔
 

ُبْوَن     ْم َوتَْشهَُد َاْرُجلُهُْم ِبَما ََكنُْوا يَْكس ِ ُمنَآ َايِْدُّْيِ  َافَْواِههِْم َوتَُُكِٰ
ٓ َِتُ عَٰله  11َالَْيْوَم ََّنْ

تھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہا

 (۱)پاؤں گواہیاں دیں گے، ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ 

یہ مہر لگانے کی ضرورت اس لئے پیش آئیگی کہ ابتداًء مشرکین قیامت والے دن بھی  ۱۔٦٢

ِ َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشِرِكْینَ )جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے  کی قسم، جو ہمارا  ہللا( 41:۔ االنعام8( َوہللٰاٰ

رب ہے، ہم مشرک نہیں تھے چنانچہ ہللا تعاٰلی ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا، جس سے وہ 

خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے، البتہ ہللا تعاٰلی اعضائے انسانی کو قوت 

اور پاؤں اس پر  گویائی عطا فرما دے گا، ہاتھ بولیں گے کہ ہم سے اس نے فالں فالں کام کیا تھا

گواہی دیں گے۔ یوں گویا اقرار اور شہادت، دونوں مرحلے طے ہوجائیں گے۔ عالوہ ازیں ناطق 

کے مقابلے میں غیر ناطق چیزوں کا بول کر گواہی دینا، حجت واستدالل میں زیادہ بلیغ ہے کہ 

بھی بیان کیا اس مضموں کو احادیث میں ( فتح القدیر)اس میں ایک اعجازی شان پائی جاتی ہے۔ 

 (مالحظہ ہو صحیح مسلم، کتاب الزھد۔)گیا ہے۔ 
 

ْوَن     اَط فََاّٰنه يُْبِّصُ َ ْم فَاْستـَـَبُقوا الّٰصِ  َاْعُيـِِنِ
ٓ نَا عَٰله  11َولَْو نََشاُۗء لََطَمس ْ

اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بےنور کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے لیکن 

 (۱)ائی دیتا؟ انہیں کیسے دکھ

یعنی بینائی سے محرومی کے بعد انہیں راستہ کس طرح دکھائی دیتا؟ لیکن یہ ہمارا حلم و  ۱۔٦٦

 کرم ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔
 

ََل يَْرِجُعْوَن     ْم فََما اْسـتَــَطاُعْوا ُمِضيًّا وَّ ُْم عَٰله َمََكنَـَِتِ ِنه ْٰ    11َولَْو نََشاُۗء لََمَس

اہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے پھر وہ چل پھر سکتے اور اگر ہم چ

 (۱)اور نہ لوٹ سکتے 

یعنی نہ آگے جاسکتے، نہ پیچھے لوٹ سکتے، بلکہ پتھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے۔  ۱۔٦۷

مسخہ کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے ہیں، یعنی انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں تبدیل 

 نا۔کر دی
 

ْرُه نُنَكِْٰسُه ِِف الَْخلِْق ۭ َافَََل يَْعِقلُْوَن     َُّعٰمِ  11َوَمْن ن

کیا پھر بھی ( ۱)اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں 

 (۴)وہ نہیں سمجھتے 

یں کر یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، ان کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت م ۱۔٦۲

دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور 

بدنی قوتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حٰتی کہ وہ جوانی اور بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے 

ہ برعکس اس کے قوائے عقلیہ و بدنیہ میں ضعف و گھٹاؤ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حٰتی کہ و

 ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ 

 کہ جو ہللا اس طرح کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں۔ ۴۔٦۲
 

ِبْْيٌ      ٌن مُّ قُْراه َْْۢبِغْي ََلٗ ۭ ِاْن ُهَو ِاَلَّ ِذْكٌر وَّ ْعَر َوَما يَن ُه الٰشِ َّْمنه    11َوَما عَل
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ئے اور نہ یہ اس کے الئق ہے۔ وہ تو صرف نصیحت اور نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھا

 (۱)واضح قرآن ہے 

مشرکین مکہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو جھٹالنے کے لئے مختلف قسم کی باتیں کہتے  ۱۔٦٢

رہتے تھے۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعر ہیں اور یہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ تک 

اس کی نفی فرمائی۔ کہ آپ شاعر ہیں اور نہ قرآن شعری کالم کا  بندی ہی ہے۔ ہللا تعاٰلی نے

مجموعہ ہے بلکہ یہ تو صرف نصیحت و موعظت ہے۔ شاعری میں بالعموم مبالغہ، افراط و 

تفریط اور محض تخیالت کی ندرت کاری ہوتی ہے، یوں گویا اسکی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ 

یں، کردار کے نہیں۔ اس لیے ہللا تعاٰلی نے عالوہ ازیں شاعر محض گفتار کے غازی ہوتے ہ

فرمایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھالئے، نہ اشعار کی اس پر وحی 

کی، بلکہ اس کے مزاج وطبیعت کو ایسا بنایا کہ شعر سے اسکو کوئی مناسبت ہی نہیں ھے۔ 

پڑھتے تو اکثر صحیح نہ پڑھ پاتے  یہی وجہ ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کبھی کسی کا شعر

اور اسکا وزن ٹوٹ جاتا۔ جس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ 

منکرین پر اتمام حجت اور انکے شبہات کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ 

بھی قطع شبہات کے لیے تھی  قرآن کی شاعرانہ تک بندی کا نتیجہ ہے، جس طرح آپ کی امیت

تاکہ لوگ قرآن کی بابت یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو اس نے فالں سے سیکھ پڑھ کر اس کو مرتب 

کرلیا ہے۔ البتہ بعض مواقع پر آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ کا نکل جانا، دو مصرعوں 

ہونے کی دلیل کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوتے، آپ کے شاعر 

نہیں بن سکتے۔ کیونکہ ایسا آپ کے قصدو ارادہ کے بغیر ہوا اور ان کا شعری قالب میں ڈھل 

جانا ایک اتفاق تھا، جس طرح حنین والے دن آپ کی زبان پر بے اختیار یہ رجز جاری ہوگیا۔ انا 

انگلی زخمی  النبی ال کذب۔ انا ابن عبد المطلب ایک اور موقع پر آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی

 ہوگئی تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا۔ ھل أنت اال اصبع دمیت۔ وفی سبیل ہللا ما لقیت
 

ِفرِيَْن   قَّ الَْقْوُل عََٰل اْلكه َُيِ   11ِلُٰيْنِذَر َمْن ََكَن َحيًّا وَّ

 ۔(۴)اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے ( ۱)تاکہ وہ ہر شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے 

 یعنی جس کا دل صحیح ہے، حق کو قبول کرتا اور باطل سے انکار کرتا ہے۔  ۱۔۷۰

یعنی جو کفر پر مصر ہو، اس پر عذاب والی بات ثابت ہو جائے۔ لِیُْنِذَر میں ضمیر کا  ۴۔۷۰

 مرجع قرآن ہے۔
 

لَْت َايِْديْنَآ َانَْعاًما فَ  ا َُعِ مَّ ِلُكْوَن     َاَولَْم يََرْوا َاَنَّ َخلَْقنَا لَهُْم ِمٰ  10هُْم لَهَا مه

ہوئی چیزوں میں سے ان کے لئے چوپائے ( ۱)کیا وہ نہیں دیکھتے ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی 

 (۲)بھی پیدا کئے جن کے کہ یہ مالک ہوگئے ہیں ( ۴)

اس سے غیروں کی شرکت کی نفی ہے، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کسی اور کا  ۱۔۷۱

 ں حصہ نہیں ہے۔ ان کے بناننے می

اَْنَعام نََعم کی جمع ہے۔ اس سے مراد چوپائے یعنی اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ دنبہ  ۴۔۷۱

 وغیرہ ہیں۔ 

یعنی جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں، اگر ہم ان کے اندر وحشی پن رکھ  ۲۔۷۱

اور وہ ان کی تو یہ چوپائے ان سے دور بھاگتے ( جیسا کہ بعض جانوروں میں ہے)دیتے 

 ملکیت اور قبضے میں ہی نہ آسکتے۔
 

ُُكُْوَن     َا لَهُْم فَِمِْنَا َرُكْوُّبُْم َوِمِْنَا ََّيْ َّــلِْنه  11َوَذل
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جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ( ۱)اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان کردیا 

 ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔

سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے،  یعنی ان جانوروں ۱۔۷۴

 حٰتی کہ وہ انہیں ذبح بھی کر دیتے ہیں اور چھوٹے بچے انہیں کھینچے پھرتے ہیں۔
 

 11َولَهُْم ِفْْيَا َمنَاِفُع َوَمَشاِرُب ۭ َافَََل يَْشُكُرْوَن  

یہ شکر ( بھی)پینے کی چیزیں۔ کیا پھر  اور( ۱)انہیں ان میں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں 

 ادا نہیں کریں گے؟

یعنی سواری اور کھانے کے عالوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کئے جاتے ہیں  ۱۔۷۲

مثاًل اون اور بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں، ان کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے اور یہ 

 باربرداری اور کھیتی باڑی کے کام بھی آتے ہیں۔
 

ْوَن   َّهُْم يُْنَّصُ ََّعل ِلهًَة ل ِ اه ُذْوا ِمْن ُدْوِن اّلٰله َ  ۭ 11َواَّتَّ

 ۔(۱)اور وہ ہللا کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کئے جائیں 

یہ ان کفران نعمت کا اظہار ہے کہ مذکورہ نعمتیں، جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، سب ہللا  ۱۔۷٤

کن یہ بجائے اس کے کہ یہ ہللا کی نعمتوں پر شکر ادا کریں یعنی ان کی کی پیدا کردہ ہیں۔ لی

 عبادت و اطاعت کریں، یہ غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے اور انہیں معبود بناتے ہیں۔
 

ْوَن   ْحَْضُ ُِهْ   َوُِهْ لَهُْم ُجنٌْد مُّ َتِطْيُعْوَن نَّْصَ  11ََل يَس ْ

ان کے لئے حاضر ( مشرکین)پھر بھی ( لیکن)نہیں،  ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی( حاالنکہ)

 (۱)باش لشکری ہیں 

مطلب یہ ہے کہ جن بتوں کو معبود سمجھتے ہیں، وہ ان کی مدد کیا کریں گے؟ وہ خود  ۱۔۷٢

اپنی مدد کرنے سے قاصر ہیں انہیں کوئی برا کہے ان کی ندامت کرے، تو یہی ان کی حمایت و 

 کہ خود ان کے وہ معبود مدافت میں سرگرم ہوتے ہیں، نہ
 

ْوَن َوَما يُْعِلُنْوَن    ُّ ِِ ُ ُزنَْك قَْولُهُْم ۘ ِاَنَّ نَْعََلُ َما ي  11فَََل َُيْ

( بخوبی)پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعالنیہ سب باتوں کو 

 جانتے ہیں۔
 

 ُّ نَْساُن َاَنَّ َخلَْقنهُه ِمْن ن ِبْْيٌ   َاَولَْم يََر اَْلِ  11ْطَفٍة فَِاَذا ُهَو َخِصْْيٌ مُّ

کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر یکایک وہ صریح 

 جھگڑالو بن بیٹھا۔
 

ْحِي الِْعَظاَم َوِِهَ َرِمْْيٌ    ُـّ نَِِسَ َخلَْقٗه ۭ قَاَل َمْن ي َب لَنَا َمثًََل وَّ  11َوَْضَ

پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان کی ( اصل)ہمارے لئے مثال بیان کی اور اپنی  اور اس نے

 گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟
 

     َۨ ِٰ َخلٍْق عَِلـْْيُ ُُ ٍة ۭ َوُهَو ِب َل َمرَّ ْيٓ َانَْشَاَهآ َاوَّ ِ ِيْْيَا اَّلَّ    11قُْل ُُيْ

جو سب طرح ( ۱)ے اول مرتبہ پیدا کیا ہے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس ن! آپ جواب دیجئے

 کی پیدائش کا بخوبی جاننے واال ہے۔
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یعنی جو ہللا تعاٰلی انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ اس کو زندہ  ۱۔۷٢

کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اسکی قدرت احیائے موتی کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ 

تے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جال کر اس کی آدھی راکھ ایک شخص نے مر

سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ ہللا تعاٰلی نے ساری راکھ 

جمع کرکے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا تیرے خوف 

 ا دیا۔سے۔ چنانچہ ہللا نے اسے معاف فرم
 

نُْه تُْوِقُدْوَن    َجِر اَْلَْخَْضِ ََنًرا فَِاَذآ َانَُْتْ ِمٰ َن الشَّ ْي َجَعَل لَُُكْ ِمٰ ِ  11اَّلَّ

وہی جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو 

 ۔(۱)

پس میں رگڑی کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں مرخ اور عفار۔ ان کی دو لکڑیاں آ ۱۔۲۰

جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے، سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے اس طرف اشارہ 

 مقصود ہے۔

 
ٰهُق الْ  ــل َٰ لَُق ِمثْلَهُْم ڲ بَٰله ۤ َوُهَو الْ ْ ٓ َاْن ُيَّ ِدٍر عَٰله ِت َواَْلَْرَض ِبقه وه مه ْي َخلََق السَّ ِ  10َعِلـْْيُ   َاَولَيَْس اَّلَّ

کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، ( ۱)ور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ہم جیسوں جس نے آسمانوں ا

 ہے۔( بینا)بیشک قادر ہے۔ اور وہی پیدا کرنے واال دانا 

یعنی انسانوں جیسے مطلب انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیدا  ۱۔۲۱

پیدا کرنے پر استدالل ہے۔ جس طرح  کیا، آسمان و زمین کی پیدائش سے انسانوں کو دوبارہ

َ الَِّذْي َخلََق ( )لََخْلُق السَّٰمٰوِت َوااْلَرِض اَْکبَُر ِمْن َخْلِق النَّاسِ )دوسرے مقام پر فرمایا  اََولَْم یََرْوا اَنَّ ہللٰاٰ

ْحيِ  ۔ 28( بَٰلٓي اِنَّٗه َعٰلي ُكلِّ َشْيٍء قَِدْیرٌ  ۘ  ٰتى اْلَموْ  ۦالسَّٰمٰوِت َوااْلَْرَض َولَْم یَْعَي بَِخْلقِِھنَّ بِٰقِدٍر َعٰلٓي اَْن یُـّ

انسانوں کی پیدائش سے زیادہ ( لوگوں کے نزدیک)آسمان و زمین کی پیدائش ' ( 11:االحقاف

 ۔'مشکل کام ہے 
 

َُّقْوَل ََلٗ ُكْن فَيَُكْوُن   ََّمآ َاْمُرٗهٓ ِاَذآ َاَراَد َشـْيـــــ ًا َاْن ي   11ِان

کہ ہو جا، تو وہ اسی ( کافی ہے)چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا  وہ جب کبھی کسی

 (۱)وقت ہو جاتی ہے۔ 

یعنی اس کی شان تو یہ ہے پھر اس کے لیے سب انسانوں کا زندہ کر دینا کون سا مشکل ( ۱)

 معاملہ ہے؟
 

ِالَْيِه تُْرَجعُ  ٍء وَّ ْي ِبَيِدٖه َملَُكْوُت ُكِٰ ََشْ ِ َن اَّلَّ ْبحه    11ْوَن  فَس ُ

جس کی طرف تم سب ( ۱)پس پاک ہے وہ ہللا جس کے ہاتھ میں ہرچیز کی بادشاہت ہے اور 

 ۔(۱)لوٹائے جاؤ گے 

یعنی ( فتح القدیر)یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل مل کر مبالغے کا صیغہ قرار دیتے ہیں۔ ( ۱)

 ملکوت ملک کا مبالغہ ہے۔

رل مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے نہیں  یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں ۱۔۲۲ 

بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس 

پناہ طلب کر لو۔ تمہیں ہر حال ہللا ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وہ عملوں کے مطابق 

 اچھی یا بری جزا دے گا۔
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 الصافاتسورة 
 (۱۲۴۔ تعداد آیات  ۲۷سورة الصافات ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ِت َصفًّا      Ǻَوالٰصــهۗفٰه

 کی۔( فرشتوں)قسم صف باندھنے والے 
 

ِت َزجْ  ِجره   Ąًرا  فَالٰزه

 پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی۔
 

ِت ِذْكًرا   ِليه   Ǽفَالتٰه

 پھر ذکر ہللا کی تالوت کرنے والوں کی۔
 

 Ćِۭانَّ ِالههَُُكْ لََواِحٌد   

 ۔(۱)یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے 

کے  فرشتوں کی صفات ہیں۔ آسمانوں پر ہللا کی عبادت کے لئے صف باندھنے والے، یا ہللا ۱۔٤

حکم کے انتظار میں صف بستہ، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا 

بادلوں کو جہاں ہللا کا حکم ہو وہاں ہانک کر لے جانے والے ہللا کے ذکر یا قرآن کی تالوت 

کرنے والے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر ہللا تعاٰلی نے مضموں میں یہ فرمایا ہے کہ تمام انسانوں 

معبود ایک ہی ہے۔ متعدد نہیں جیسا کہ مشرکین بنائے ہوئے ہیں۔ عرف عام میں قسم تاکید اور کا 

شک دور کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے، ہللا تعاٰلی نے یہاں قسم اسی شک کو دور کرنے کے 

لئے کھائی ہے جو مشرکین اسکی واحدنیت و الوہیت کے بارے میں پھالتے ہیں۔ عالوہ ازیں 

لوق اور مملوک ہے، اس لئے وہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی قسم کھائے، ہرچیز کی مخ

اس کے لئے جائز ہے۔ لیکن انسانوں کے لئے ہللا کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز 

اور حرام ہے۔ کیونکہ قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اسے گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے۔ 

سوا کوئی نہیں بن سکتا، کہ عالم الغیب صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور گواہ ہللا کے 

 عالم الغیب نہیں۔
 

ِت َواَْلَْرِض َوَما بَيَِْنَُما َوَربُّ الَْمَشاِرِق    وه مه  ۭ Ĉَربُّ السَّ

 آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔
 

َماۗ  َّنَّا السَّ نَْيا ِبزِيْنَِةَۨ اْلَكـَواِكِب   ِاَنَّ َزي   Čَء الُّ

 ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔
 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1015 

اِرٍد    ٍن مَّ ْيطه ْن ُكِٰ ش َ  ۚ Ċَوِحْفًظا ِمٰ

 ۔(۱)اور حفاظت کی سرکش شیطان سے 

 یعنی آسمان دنیا پر، زینت کے عالوہ، ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکش شیاطین ۱۔۷

سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لئے جاتے ہیں تو ستارے ان پر 

ٹوٹ گرتے ہیں جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگلی آیات اور احادیث سے 

واضح ہے۔ ستاروں کا ایک تیسرا مقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن 

پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ان مقاصد سہ گانہ کے عالوہ ستاروں کا اور کوئی  میں دوسرے مقام

 مقصد بیان نہیں کیا گیا ہے۔
 

ُعْوَن ِاَٰل الَْمََلِ اَْلَعْٰله َويُْقَذفُْوَن ِمْن ُكِٰ َجاِنٍب    مَّ  ڰĎََل يَسَّ

لکہ ہر طرف کو سننے کے لئے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، ب( کی باتوں)عالم باال کے فرشتوں 

 سے وہ مارے جاتے ہیں۔
 

اِصٌب     لَهُْم عََذاٌب وَّ    Ḍُدُحْوًرا وَّ

 بھگانے کے لئے اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔
 

ــْطَفَة فََاتـْـَبَعٗه ِشهَاٌب ََثِقٌب      َٰ  01ِاَلَّ َمْن َخِطَف الْ

کتا ہوا شعلہ لگ اس کے پیچھے دہ( فورا ہی)مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو

 جاتا ہے۔
 

ِزٍب       ْن ِطْْيٍ َلَّ ُْم ِمٰ ْن َخلَْقنَا ۭ ِاَنَّ َخلَْقِنه ْم َاُِهْ َاَشدُّ َخلْقًا َاْم مَّ َتْفَِتِ  00فَاس ْ

جنہیں ہم نے ان کے ( ان کا)ان کفروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا 

 ۔(۴)کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے؟ ( انسانوں)ہم نے ( ۱)عالوہ پیدا کیا ہے؟ 

یعنی ہم نے جو زمین مالئکہ اور آسمان جیسی چیزیں بنائی ہیں جو اپنے حجم اور وسعت  ۱۔۱۱

کے لحاظ سے نہایت انوکھی ہیں۔ کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ زندہ کرنا، ان چیزوں کی 

 ۔ تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے؟ یقینا نہیں

یعنی ان کے باپ آدم علیہ السالم کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ  ۴۔۱۱

انسان آخرت کی زندگی کو اتنا بعید کیوں سمجھتے ہیں درآں حالیکہ ان کی پیدائش ایک نہایت 

ہی حقیر اور کمزور چیز سے ہوئی ہے۔ جبکہ خلقت میں ان سے زیادہ قوی، عظیم اور کامل و 

 (فتح القدیر)چیزوں کی پیدائش کا ان کو انکار نہیں۔  اتم
 

ُرْوَن    َٰ ْبَت َويَْس  ۠ 01بَْل َْعِ

 ۔(۱)بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرا پن کر رہے ہیں 

یعنی آپ کو تو منکرین آخرت کے انکار پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس کے امکان بلکہ  ۱۔۱۴

وہ اسے مان کر نہیں دے رہے اور وہ آپ کے وضاحت کے اتنے واضح دالئل کے باوجود 

 دعوائے قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے؟
 

ُرْوا ََل يَْذُكُرْوَن     ۠ 01َوِاَذا ُذكِٰ

 اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے۔
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ُرْوَن     ِٰ َّْستَْس يًَة ي  ۠ 01َوِاَذا َرَاْوا اه

 کھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔اور جب کسی معجزے کو دی
 

ِبْْيٌ     ٌر مُّ َذآ ِاَلَّ ِْسْ  ښ01َوقَالُْوٓا ِاْن ھه

 (۱)اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھال جادو ہی ہے 

یعنی یہ ان کا شیوہ ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش  ۱۔۱٢

 و باور کراتے ہیں۔کیا جائے تو مذاق کرتے اور انہیں جاد
 

ِعَظاًما َءِاَنَّ لََمْبُعْوثُْوَن         01َءِاَذا ِمْتنَا َوُكنَّا تَُراًِب وَّ

 ہم اٹھائے جائیں گے؟( سچ مچ)کیا جب ہم مر جائیں گے خاک اور ہڈی ہوجائیں گے پھر کیا 
 

لُْوَن     َِبُۗؤََن اَْلَوَّ  ۭ 01َاَواه

 ی؟کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھ
 

 ۚ 01قُْل نََعْم َوَانَُْتْ َداِخُرْوَن   

 ۔(۱( )بھی)آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں اور تم ذلیل 

سب اس کی '( 47:۔ النمل47( َوُكلٌّ اَتَْوہُ ٰدِخِرْینَ ) جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمایا  ۱۔۱۲

 بارگاہ میں ذلیل ہو کر آئیں گے
 

اِحَدٌة فَاِ  ََّما ِِهَ َزْجَرةٌ وَّ  01َذا ُِهْ يَْنُظُرْوَن     فَِان

 ۔(۴)کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے ( ۱)وہ تو صرف ایک روز کی جھڑکی ہے 

( نفخہ ثانیہ)یعنی وہ ہللا کے ایک ہی حکم اور اسرافیل علیہ السالم کی ایک ہی پھونک  ۱۔۱٢

 سے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہونگے۔ 

ناک مناظر اور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں یعنی ان کے سامنے قیامت کے ہول ۴۔۱٢

سے تعبیر کیا، کیونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی ( ڈانٹ)وہ دیکھیں گے، نفخے یا چیخ کو زجرہ 

 ہے
 

ْيِن    َذا يَْوُم اٰلِ  11َوقَالُْوا يهَويْلَنَا ھه

 کا دن ہے۔( سزا)اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی یہی جزا 
 

َذا يَْوُم  بُْوَن    ھه ْي ُكْنَُتْ ِبٖه تَُكٰذِ ِ    10الَْفْصِل اَّلَّ

 (۱)یہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹالتے ہو 

فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم مانتے نہیں تھے۔ یہ  ۱۔۴۱

 بھی ممکن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے۔
 

يَْن َظلَُموْ  ِ وا اَّلَّ ْم َوَما ََكنُْوا يَْعُبُدْوَن   ُاْحُّشُ    11ا َوَاْزَواََجُ

جن کی وہ ہللا کے عالوہ پرستش کرتے ( جن)اور ( ۴)اور ان کے ہمراہیوں کو ( ۱)ظالموں کو 

 ۔(٢)تھے 

 یعنی جنہوں نے کفر و شرک اور معاصی کا ارتکاب کیا۔ یہ ہللا کی طرف سے حکم ہوگا۔  ۱۔۴۴
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ر تکذیب رسل کے ساتھ یا بعض کے نزدیک جنات و اس سے مراد کفر و شرک او ۴۔۴۴

 شیاطین ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیویاں ہیں جو کفر و شرک میں ان کی ہمنوا تھیں۔ 

وہ مورتیاں ہوں یا ہللا کے نیک بندے، سب کو ان کی تذلیل کے لئے جمع کیا جائیے گا۔  ۲۔۴۴

اور دوسرے معبودوں کو ان کے ساتھ جہنم تاہم نیک لوگوں کو ہللا جہنم سے دور ہی رکھے گا، 

 میں ڈال دیا جائے گا۔ تاہم وہ دیکھ لیں کہ یہ کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔
 

اِط الَْجِحْْيِ   ِ فَاْهُدْوُِهْ ِاٰله ِِصَ  11ِمْن ُدْوِن اّلٰله

 جمع کرکے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔( ان سب کو)
 

ُمْ  ْسـُٔـْولُْوَن    َوِقُفْوُِهْ ِاِنَّ    11مَّ

 اس لئے کہ ان سے ضروری سوال کیئے جانے والے ہیں۔( ۱)اور انہیں ٹھہرا لو، 

 یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قبل ہوگا، کیونکہ حساب کے بعد ہی جہنم میں جائیں گے۔ ۱۔۴٤
 

ْوَن     11َما لَُُكْ ََل تَنَاَِصُ

 سروں کی مدد نہیں کرتے۔تم ایک دو( اس وقت)تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ 
 

 11بَْل ُِهُ الَْيْوَم ُمْستَْسِلُمْوَن   

 آج فرمانبردار بن گئے۔( سب کے سب)بلکہ وہ 
 

َّتََساَۗءلُْوَن     11َوَاْقَبَل بَْعُضهُْم عَٰله بَْعٍض ي

 وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے۔
 

تُْونَنَا َعِن الَْيِمْْيِ   قَالُْوٓا ِانَُُّكْ ُكْنَُتْ   11ًَتْ

 (۱)کہیں گے کہ تم ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے 

اس کا مطلب ہے کہ دین اور حق کے نام سے آتے تھے یعنی باور کراتے تھے کہ یہی  ۱۔۴۲

اصل دین اور حق ہے اور بعض کے نزدیک مطلب ہے، ہر طرف سے آتے تھے جس طرح 

ان کے آگے، پیچھے سے، ان کے دائیں بائیں سے ہر طرف سے ان کے شیطان نے کہا میں 

نْ )پاس آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا  تِیَنَّھُْم مِّ بَْیِن اَْیِدْیِھْم َوِمْن َخْلفِِھْم َوَعْن اَْیَمانِِھْم َوَعْن  ۘ  ثُمَّ اَلٰ

 (37:۔ االعراف7( َواَل تَِجُد اَْكثََرھُْم ٰشِكِرْینَ  ۘ  ٕىِلِِھْم ۘ  َشَما
 

َّْم تَُكْونُْوا ُمْؤِمِنْْيَ       ۚ 11قَالُْوا بَْل ل

 (۱)وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے 

لیڈر کہیں گے کہ ایمان تم اپنی مرضی سے نہیں الئے اور آج ذمہ دار ہمیں ٹھہرا رہے  ۱۔۴٢

 ہو؟
 

ٍن ۚ بَْل ُكنْ  ْن ُسلْطه ِغْْيَ  َوَما ََكَن لَنَا عَلَْيُُكْ ِمٰ  11َُتْ قَْوًما طه

 (۱)سرکش لوگ تھے ( خود)نہیں، بلکہ تم ( ہی)اور کچھ ہمارا زور تو تھا 

تابعین اور متبوعین کی یہ باہمی تکرار قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے۔ ان کی  ۱۔۲۰

بعد میں ہوگی اور جہنم میں جانے کے ( میدان محشر)ایک دوسرے کو یہ مالمت عرصہ قیامت 

 جہنم کے اندر بھی مالحظہ ہو
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ُقْوَن    
ِٕ
اۗى ِٰنَآ      ڰ ِاَنَّ ََّلَ  10فََحــقَّ عَلَْينَا قَْوُل َرب

 چکھنے والے ہیں۔( عذاب)پر ہمارے رب کی بات ثابت ہوچکی کہ ہم ( سب)اب تو ہم 
 

ِوْيَن    ُُكْ ِاَنَّ ُكنَّا غه  11فََاْغَويْنه

 (۱)د گمراہ ہی تھے۔ پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہم خو

یعنی جس بات کی پہلے انہیں نفی کی، کہ ہمارا تم پر کونسا زور تھا کہ تمہیں گمراہ  ۱۔۲۴

کرتے۔ اب اس کا یہاں اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ لیکن یہ اعتراف اس 

ہم خود بھی گمراہ ہی تنبیہ کے ساتھ کیا کہ ہمیں اس ضمن میں مورد طعن مت بناؤ، اس لئے کہ 

تھے، ہم نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی سے ہماری راہ اپنا لی۔ جس 

 طرح شیطان بھی اس روز کہے گا
 

ٍذ ِِف الَْعَذاِب ُمْشََتُِكْوَن  
ِٕ
ُْم يَْوَمى  11فَِاِنَّ

 (۱)عذاب میں شریک ہیں ( سب کے سب)سو اب آج کے دن 

 ان کا جرم بھی مشترکہ ہے مشرک اور شر و فساد ان سب کا وطیرہ تھا۔ اس لئے کہ ۱۔۲۲
 

ِِلَ نَْفَعُل ِِبلُْمْجرِِمْْيَ    11ِاَنَّ َكذه

 (۱)ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں 

یعنی ہر قسم کے گناہ گاروں کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے اور اب وہ سب ہمارا عذاب  ۱۔۲٤

 بھگتیں گے
 

ْوَن  ِاِنَُّ  تَْكَِبُ ُ   يَس ْ َ ِاَلَّ اّلٰله    11ْم ََكنُْوٓا ِاَذا ِقْيَل لَهُْم ََلٓ ِاَله

ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی ( لوگ)یہ وہ 

 (۱)کرتے تھے 

شرک سے یعنی دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ کر  ۱۔۲٢

توبہ کرلی ہے، تم بھی یہ پڑھ لو، تاکہ تم دنیا میں بھی مسلمانوں کے قہر و غضب سے بچ جاؤ 

اور آخرت میں بھی عذاب اٰلہی سے تمہیں دو چار نہ ہونا پڑے، تو تکبر کرتے اور انکار 

 کرتے۔
 

ْجــُنْوٍن   ِلـهَِتنَا ِلَشاِعٍر مَّ نَّا لََتاِرُكْوٓا اه
ِٕ
 ۭ 11 َويَُقْولُْوَن َاى

 ۔(۱)اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں 

یعنی انہوں نے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہا اور آپ کی دعوت  ۱۔۲٦

اور قرآن کو شعر سے تعبیر کیا اور کہا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم ( دیوانگی)کو جنون 

پنے معبودوں کو کیوں چھوڑیں؟ حاالنکہ یہ دیوانگی نہیں، دانائی تھی، شاعری نہیں، حقیقت ا

 تھی اور اس دعوت کو اپنانے میں ان کی ہالکت نہیں، نجات تھی۔
 

َق الُْمْرَسِلْْيَ    11بَْل َجاَۗء ِِبلَْحــٰقِ َوَصدَّ

 (۱)لوں کو سچا جانتے ہیں الئے ہیں اور سب رسو( سچا دین)تو حق ( نبی)بلکہ ( نہیں نہیں)
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یعنی تم ہمارے پیغمبر کو شاعر اور مجنون کہتے ہو، جب کہ واقع یہ ہے وہ جو کچھ الیا  ۱۔۲۷

اور پیش کر رہا ہے وہ سچ ہے اور وہی چیز ہے جو اس سے قبل تمام انبیاء پیش کرتے رہے 

 ۔ہیں۔ کیا یہ کام کسی دیوانے کا یا شاعر کے تخیالت کا نتیجہ ہوسکتا ہے
 

ُقوا الَْعَذاِب اَْلَِلــْْيِ  
ِٕ
اۗى  ۚ 11ِانَُُّكْ ََّلَ

 چکھنے والے ہو۔( کا مزہ)یقیناً تم دردناک عذاب 
 

َزْوَن ِاَلَّ َما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن       11َوَما ُّتْ

 ۔(۱)تمہیں اسکا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے 

ڑے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہونگے یہ جہنمیوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ کھ ۱۔۲٢

اور ساتھ ہی وضاحت کر دی جائے گی کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے کیونکہ یہ سب 

 تمہارے اپنے عملوں کا بدلہ ہے۔
 

ِ الُْمْخلَِصْْيَ     11ِاَلَّ ِعَباَد اّلٰله

 ۔(۱)مگر ہللا تعاٰلی کے خالص برگزیدہ بندے 

یں، ان کی کوتاہیوں سے بھی درگزر کر دیا جائے گا، اگر یعنی عذاب سے محفوظ ہونگ ۱۔٤۰

 کچھ ہونگی اور ایک ایک نیکی کا اجر کئی کئی گنا دیا جائے گا۔
 

ْعلُْوٌم    َك لَهُْم ِرْزٌق مَّ
ِٕ
ى
ۗ    10ُاوله

 انہیں کے لئے مقررہ روزی ہے۔
 

ْكـَرُمْوَن        11فََواِكُه ۚ َوُِهْ مُّ

 و اکرام ہونگے۔کے میوے، اور باعزت ( ہر طرح)
 

ٰهِت النَِّعْْيِ      11ِِفْ َجن

 نعمتوں والی جنتوں میں۔
 

ِبِلْْيَ    تَـقه ٍر مُّ  11عَٰله ُْسُ

 ہوں گے۔( بیٹھے)تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے 
 

ِعْْيٍۢ    ْن مَّ ْم ِبََكٍْس ِمٰ    11يُـَطاُف عَلَْْيِ

 (۱)جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا 

َکاًْس شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قدح خالی جام کو کہتے ہیں َمِعْین کے معنی ہیں،  ۱۔٤٢

 جاری چشمہ۔ مطلب یہ ہے کہ جاری چشمے کی طرح، جنت میں شراب ہر وقت میسر ہوگی۔
 

ِِبْْيَ    ٍة ِلٰلّٰشه  ښ11بَْيَضاَۗء ََّلَّ

 (۱)جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی 

عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے، جنت میں وہ جیسے لذیذ ہوگی خوش رنگ  دنیا میں شراب ۱۔٤٦

 بھی ہوگی۔
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فُْوَن    ََل ُِهْ َعِْنَا يَُْنَ  11ََل ِفْْيَا غَْوٌل وَّ

 (۱)نہ اس سے درد ہوگا اور نہ اسکے پینے سے بہکیں گے 
 

ْرِف ِعْْيٌ   ُت الطَّ    11َوِعْنَدُِهْ قهِّصه

 (۱)ہونگی ( حوریں)بڑی آنکھوں والی  اور ان کے پاس نیچی نظروں، بڑی

 بڑی اور موٹی آنکھیں حسن کی عالمت ہے یعنی حسین آنکھیں ہونگی۔ ۱۔٤۲
 

ْكنُْوٌن    ُنَّ بَْيٌض مَّ  11ََكَِنَّ

 (۱)ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے 

یعنی شتر مرغ اپنے پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہوں، جس کی وجہ سے وہ ہوا اور  ۱۔٤٢

 سے محفوظ ہوں گے۔ گردو غبار
 

َّتََساَۗءلُْوَن     11فََاْقَبَل بَْعُضهُْم عَٰله بَْعٍض ي

 ۔(۱)ایک دوسرے کی طرف رخ کرکے پوچھیں گے ( جنتی

جنتی، جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور  ۱۔٢۰

 ایک دوسرے کو سنائیں گے۔
 

ِْنُْم اِ  ٌل ِمٰ
ِٕ
ْ ََكَن ِلْ قَرِْيٌن    قَاَل قَاۗى    10ِّنٰ

 ان میں سے ایک کہنے واال کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا
 

ِقْْيَ    نََّك لَِمَن الُْمَصٰدِ
ِٕ
َُّقْوُل َاى  11ي

 (۱)یقین کرنے والوں سے ہے؟ ( قیامت کے آنے کا)کہا کرتا تھا کیا تو ( مجھ سے)جو 

رتا تھا، مقصد اس کا یہ تھا یہ تو نہ ممکن ہے کیا یعنی یہ بات وہ مذاق کے طور پر کہا ک ۱۔٢۴

 ایسی ناممکن الواقع بات پر تو یقین رکھتا ہے؟
 

ِعَظاًما َءِاَنَّ لََمِديُْنْوَن     11َءِاَذا ِمْتنَا َوُكنَّا تَُراًِب وَّ

 (۱)کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہوجائیں گے کیا اسوقت ہم جزا دیئے جانے والے ہیں؟ 

نی ہمیں زندہ کرکے ہمارا حساب لیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جزا دی جائے یع ۱۔٢۲

 گی؟
 

ِلُعْوَن    طَّ  11قَاَل َهْل َانَُْتْ مُّ

 (۱)کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو؟ 

یعنی وہ جنتی اپنے جنت سے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم پسند کرتے ہو کہ ذرا جہنم میں  ۱۔٢٤

دیکھیں، شاید مجھے یہ باتیں کہنے واال وہاں نظر آجائے تو تمہیں بتالؤں کہ یہ جھانک کر 

 شخص تھا جو باتیں کرتا تھا۔
 

ُه ِِفْ َسَواِۗء الَْجِحْْيِ   لََع فََراه  11فَاطَّ

 دیکھے گا۔( جلتا ہوا)جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں 
 

ِديِْن   ِ ِاْن ِكْدتَّ لََُتْ    11قَاَل ًَتّلٰله
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 برباد کردے۔( بھی)قریب تھا کہ مجھے ! کہے گا وہللا
 

ْ لَُكنُْت ِمَن الُْمْحَْضِْيَن     11َولَْوََل ِنْعَمُة َرِٰبِ

 (۱)اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کئے جانے والوں میں ہوتا 

اور اسے یہ جنتی  یعنی جھانکنے پر اسے جہنم کے وسط میں وہ شخص نظر آجائے گا ۱۔٢۷

کہے گا کہ مجھے بھی تو گمراہ کر کے ہالکت میں ڈالنے لگا تھا، یہ تو مجھ پر ہللا کا احسان 

 ہوا، ورنہ آج میں تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔
 

ِتْْيَ    ُن ِبَميِٰ    11َافََما ََنْ

 (۱)ہم مرنے والے ہی نہیں؟ ( یہ صحیح ہے)کیا 

ی کے دل میں رشک کا جذبہ مذید بیدار ہو جائے گا اور جہنمیوں کا حشر دیکھ کر جنت ۱۔٢۲

کہے گا کہ ہمیں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ملی ہیں کیا یہ دائمی نہیں؟ اب ہمیں 

موت آنے والی نہیں؟ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ 

جائیں، اور نہ ہمیں کہ جنت کی نعمتوں سے  انہیں موت آئے گی کہ جہنم کے عذاب سے چھوٹ

محروم ہوجائیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں دوزخ اور 

 جنت کے درمیان ال کر ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت کسی کو نہیں آئے گی۔
 

ِبْْيَ     ُن ِبُمَعذَّ  11ِاَلَّ َمْوتَتَنَا اَْلُْوٰله َوَما ََنْ

 اور ہم نہ عذاب کیے جانے والے ہیں۔( ۱)جز پہلی ایک موت کے، ب

 جو دنیا میں آچکی۔ اب ہمارے لئے موت ہے نہ عذاب۔ ۱۔٢٢
 

َذا لَهَُو الَْفْوُز الَْعِظْْيُ      11ِانَّ ھه

 (۱)یہ بڑی کامیابی ہے ( ظاہر بات ہے کہ)پھر تو 

مستحق قرار پا جانے سے بڑھ کر  اس لئے کہ جہنم سے بچ جانے اور جنت کی نعمتوں کا ۱۔٦۰

 اور کیا کامیابی ہوگی۔
 

ِملُْوَن      َذا فَلَْيْعَمِل الْعه  10ِلــِمثِْل ھه

 ۔(۱)کے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے ( کامیابی)ایسی 

یعنی اس جیسی نعمت اور اس جیسے فضل عظیم ہی کے لئے محنت کرنے والوں کو  ۱۔٦۱

ے کہ یہی سب نفع بخش تجارت ہے۔ نہ کہ دنیا کے لئے جو عارضی محنت کرنی چاہئے، اس لئ

 ہے، اور خسارے کا سودا ہے۔
 

قُّْوِم   ِِلَ َخْْيٌ نُُّزًَل َاْم ََشََرُة الزَّ  11َاذه

 (۱)کا درخت ( زقوم)کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا 

نے کے ہیں۔ اس َز قْوم تََزْقم سے نکال ہے، جس کے معنی بدبودار اور کریہ چیز کے نکل ۱۔٦۴

 درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے کے لئے سخت ناگوار ہوگا۔
 

ِلِمْْيَ   َا ِفْتنًَة ِلٰلٰظه  11ِاَنَّ َجَعلِْنه

 (۱)جسے ہم نے ظالموں کے لئے سخت آزمائش بنا رکھا ہے 
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آزمائش اس لئے کہ اس کا پھل کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے  ۱۔٦۲

س اعتبار سے آزمائش کہا کہ اس کے وجود کا انہوں نے انکار کیا کہ جہنم میں جب ہر اسے ا

طرف آگ ہی آگ ہوگی تو وہاں درخت کس طرح موجود رہ سکتا ہے؟ یہاں ظالمین سے مراد 

 اہل جہنم ہیں جن پر جہنم واجب ہوگی۔
 

ٓ َاْصِل الَْجِحْْيِ    ُرُج ِِفْ ــَرٌة ََّتْ َا ََشَ   11ِاِنَّ

 (۱)ہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے بیشک و

 یعنی اس کی جڑ جہنم کی گہرائی میں ہوگی البتہ اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوں گی۔ ۱۔٦٤
 

ِطْْيِ    يه َّٗه ُرُءْوُس الش َّ    11َطلُْعهَا ََكَن

 ۔(۱)جسکے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں 

بیہ دی، جس طرح اچھی چیز کے بارے میں اسے قباحت میں شیطانوں کے سروں سے تش ۱۔٦٢

 کہتے ہیں گویا کہ وہ فرشتہ ہے۔
 

ُْم ََلُِٰكُْوَن ِمِْنَا فََماِلـــــُْٔوَن ِمِْنَا الُْبُطْوَن     ۭ 11فَِاِنَّ

 ۔(۱)اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے ( جہنمی)

 ظاہر بات ہے پیٹ بوجھل ہی ہونگے۔ یہ انہیں نہایت کراہت سے کھانا پڑے گا جس سے ۱۔٦٦
 

ْْيٍ   ْن َْحِ  ۚ 11ُُثَّ ِانَّ لَهُْم عَلَْْيَا لََشْوًِب ِمٰ

 (۱)پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پالیا جائیگا 

یعنی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہوگی تو کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا، جس  ۱۔٦۷

ا ۘ  َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِْي ُوِعَد اْلُمتَّقُْوَن )جائیں گی کے پینے سے ان کی انتڑیاں کٹ  ْن مَّ ٍء ۘ  فِْیھَآ اَْنٰھٌر مِّ

ْن لَّبٍَن لَّْم یَتََغیَّْر طَْعُمٗه  ۘ  َغْیِر ٰاِسٍن  ِربِْیَن  ۘ  َواَْنٰھٌر مِّ ٍة لِّلٰشٰ ْن َخْمٍر لَّذَّ َصفًٰى  ڬَواَْنٰھٌر مِّ ْن َعَسٍل مُّ َواَْنٰھٌر مِّ

بِِّھْم َولَھُ  ۘ   ْن رَّ ًء َحِمْیًما فَقَطََّع ۘ  َكَمْن ھَُو َخالٌِد فِي النَّاِر َوُسقُْوا َما ۘ  ْم فِْیھَا ِمْن ُكلِّ الثََّمٰرِت َوَمْغفَِرةٌ مِّ

 (35:۔ محمد27( َءھُمْ ۘ  اَْمَعا
 

ِاَٰل الَْجِحْْيِ    11ُُثَّ ِانَّ َمْرِجَعهُْم ََل۟

 ۔(۱)آگ کی طرف ہوگا  پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی بھڑکتی ہوئی

یعنی زقوم کے کھانے اور گرم پانی کے پینے کے بعد انہیں دوبارہ جہنم میں پھینک دیا  ۱۔٦۲

 جائے گا۔
 

ِْْٰيَ    َِبَۗءُِهْ َضاۗل ُْم َالَْفْوا اه    11ِاِنَّ

 کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکایا ہوا پایا۔! یقین مانو 
 

ِرِِهْ ُُّيْرَ  ثه ٓ اه  11ُعْوَن   فَهُْم عَٰله

 (۱)یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے 

یہ جہنم کی مذکورہ سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ دادوں کی گمراہی پانے کے باوجود  ۱۔۷۰

 یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دلیل و حجت کے مقابلے میں تقلید کو اپنائے رکھا۔
 

ِلْْيَ    َولََقْد َضلَّ قَْبلَهُْم اَْكََثُ اَْلَ     10وَّ
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 (۱)ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں 

یعنی یہی گمراہ نہیں ہوئے، ان سے پہلے لوگ بھی اکثر گمراہی پانے کے باوجود یہ انہی  ۱۔۷۱

 کے نقشے قدم پر چلنے والے تھے۔
 

نِْذِرْيَن    ْم مُّ  11َولََقْد َاْرَسلْنَا ِفْْيِ

 (۱)بھیجے تھے ( رسول)جن میں ہم نے ڈرانے والے 

یعنی ان سے پہلے لوگوں میں۔ انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا اور عدم قبول کی صورت  ۱۔۷۴

میں انہیں ہللا کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور انہیں تباہ کر دیا گیا، جیسا 

 کہ اگلی آیت میں ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشارہ فرمایا۔
 

   11ُظْر َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة الُْمْنَذِرْيَن فَانْ 

 اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا
 

ِ الُْمْخلَِصْْيَ       11ِاَلَّ ِعَباَد اّلٰله

 (۱)سوائے ہللا کے برگزیدہ بندوں کے 

و توحید کی توفیق یعنی عبرت ناک انجام سے صرف وہ محفوظ رہے جن کو ہللا نے ایمان  ۱۔۷٤

 سے نواز کر بچا لیا۔
 

ٌِ فَلَِنْعَم الُْمِجْيُبْوَن   ىنَا نُْو  ڮ11َولََقْد ََنده

ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں ( دیکھ لو)نے پکارا تو ( اور ہمیں نوح علیہ السالم

 ۔(۱)

جھٹالیا تو  یعنی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے باوجود جب قوم کی اکثریت نے ان کو ۱۔۷٢

فََدَعا َربَّٗهٓ )انہوں نے محسوس کرلیا کہ ایمان النے کی کوئی امید نہیں ہے تو اپنے رب کو پکارا 

یا ہللا میں مغلوب ہوں میری مدد فرما، چنانچہ ہم نے نوح ( 30:۔ القمر52( اَنِّْى َمْغلُْوٌب فَاْنتَِصرْ 

 بھیج کر ہالک کر دیا۔علیہ السالم کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو طوفان 
 

ُه َوَاْهَِلٗ ِمَن اْلَكْرِب الَْعِظْْيِ    ڮ11َوََنَّْينه

 اس زبردست مصیبت سے بچا لیا۔( ۱)ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو 

حضرت نوح پر ایمان النے والے، جن میں ان کے گھر کے افراد بھی ہیں جو مومن تھے  ۱۔۷٦

الئی ہے۔ اس میں آپ کی بیوی اور ایک لڑکا شامل نہیں، بت ۲۰بعض مفسرین نے ان کی تعداد 

سے مراد ( زبردست مصیبت)جو مومن نہیں تھے، وہ بھی طوفان میں غرق ہوگئے۔ کرب عظیم 

 وہی سیالب عظیم ہے جس میں یہ قوم غرق ہوئی۔
 

ِقْْيَ    ََّتٗه ُِهُ الْبه  ڮ11َوَجَعلْنَا ُذٰرِي

 (۱)نا دی اور اس کی اوالد کو باقی رہنے والی ب

اکثر مفسرین کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السالم کے تین بیٹے تھے۔ عام، سام،  ۱۔۷۷

یافث۔ انہی سے بعد کی نسل انسانی چلی۔ اسی لئے حضرت نوح علیہ السالم کو آدم ثانی کہا جاتا 

سام کی نسل ہے یعنی آدم علیہ السالم کیطرح، آدم علیہ السالم کے بعد یہ دوسرے ابو البشر ہیں۔ 

مشرق سے مغرب )سے عرب، فارس، روم اور یہود و نصارٰی ہیں۔ عام کی نسل سے سوڈان 
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یعنی سندھ، ہند، نوب، زنج، حبشہ، قبط اور بربر وغیرہ ہیں اور یافث کی نسل سے صقالہ، ( تک

 وہللا اعلم( فتح القدیر)ترک، خزر اور یاجوج و ماجوج وغیرہ ہیں 
 

ِخرِْيَن  َوتََرْكنَا عَلَْيِه ِِف   ڮ11 اَْله

 (۱)پچھلوں میں باقی رکھا ( ذکر خیر)اور ہم نے اس کا 

یعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السالم کا ذکر خیر باقی چھوڑ  ۱۔۷۲

 دیا ہے اور وہ سب نوح علیہ السالم پر سالم بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔
 

ٌ عَٰله نُْوٍِ ِِف ا لَِمْْيَ   َسَله  11لْعه

 پر تمام جہانوں میں سالم ہو۔( علیہ السالم)نوح 
 

ِنْْيَ    زِي الُْمْحس ِ ِِلَ ََنْ  11ِاَنَّ َكذه

 (۱)ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں 

یعنی جس طرح نوح علیہ السالم کی دعا قبول کرکے، ان کی ذریت کو باقی رکھ کے اور  ۱۔۲۰

ا ذکر خیر باقی رکھ کے ہم نے نوح علیہ السالم کو عزت و تکریم بخشی۔ اسی پچھلوں میں ان ک

طرح جو بھی اپنے اقوال و افعال میں محسن اور اس باب میں راسخ اور معروف ہوگا، اس کے 

 ساتھ بھی ہم ایسا معاملہ کریں گے۔
 

َّٗه ِمْن ِعَباِدََن الُْمْؤِمِنْْيَ      10ِان

 یں سے تھا۔وہ ہمارے ایماندار بندوں م
 

َخرِْيَن    11ُُثَّ َاْغَرْقنَا اَْله

 پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔
 

ِهْْيَ    بْره ْيَعِتٖه ََلِ  ۘ 11َوِانَّ ِمْن ش ِ

( بھی( )علیہ السالم)ابراہیم ( ہی)کی تابعداری کرنے والوں میں سے ( نوح علیہ السالم)اور اس 

 (۱)تھے 

ر کے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السالم بھی اہل دین و اہل ِشْیۃً کے معنی گروہ اور پیروکا ۱۔۲۲

توحید کے اسی گروہ سے ہیں جن کو نوح علیہ السالم ہی کی طرح قائم مقام الی ہللا کی توفیق 

 خاص نصیب ہوئی۔
 

َّٗه ِبَقلٍْب َسِلـْْيٍ   11ِاْذ َجاَۗء َرب

 جبکہ اپنے رب کے پاس بےعیب دل الئے۔
 

 ۚ 11قَْوِمٖه َماَذا تَْعُبُدْوَن  ِاْذ قَاَل َِلَِبْيِه وَ 

 انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟
 

ِ تُرِيُْدْوَن    ِلــهًَة ُدْوَن اّلٰله ْفًَك اه
ِٕ
 ۭ 11َاى

 (۱)کیا تم ہللا کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ 
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کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے  یعنی اپنی طرف سے گھڑ کے کہ یہ معبود ہیں، تم ہللا ۱۔۲٦

 ہو، درآں حالیکہ یہ پتھر اور مورتیاں ہیں۔
 

لَِمْْيَ     11فََما َظنُُُّكْ ِبَرٰبِ الْعه

 (۱)تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ( بتالؤ کہ)تو یہ 

ہیں یعنی اتنی قبیح حرکت کرنے کے باوجود کیا تم پر ناراض نہیں ہوگا اور تمہیں سزا ن ۱۔۲۷

 دے گا۔
 

   11فَنََظَر نَــْظَرًة ِِف النُُّجْوِم 

 نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی۔( علیہ السالم)اب ابراہیم 
 

ْ َسِقْْيٌ      11فََقاَل ِاِّنٰ

 ۔(۱)اور کہا میں بیمار ہوں 

آسمان پر غور و فکر کے لئے دیکھا جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یا اپنی ہی قوم  ۱۔۲٢

ے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لئے ایسا کیا، جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ ک

میں مؤثر مانتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کا وہ دن آیا، جسے وہ باہر جا 

کر بطور عید اور قومی تہوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السالم کو بھی ساتھ 

لنے کی دعوت دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السالم تنہائی اور موقعے کی تالش میں تھے، تاکہ ان چ

۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کل (یعنی توڑ پھوڑ دیا جاسکے)کے بتوں کا تیاپانچہ 

کہ ساری قوم باہر میلے میں چلی جائیگی تو میں اپنا منصوبہ بروئے کار لےآؤں گا۔ اور کہہ دیا 

میں بیمار ہوں یا آسمانوں کی گردش بتاتی ہے کہ میں بیمار ہونے واال ہوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی 

نہیں تھی، ہر انسان کچھ نہ کچھ بیمار ہوتا ہی ہے، عالوہ ازیں قوم کا شرک ابراہیم علیہ السالم 

کے دل کا ایک مستقل روگ تھا جسے دیکھ وہ کڑتے رہتے تھے، جیسا کہ اس کی ضروری 

 میں گزر چکی ہے۔ ٦۲تفصیل سورہ انبیاء۔ 
 

َّْوا َعْنُه ُمْدِبرِْيَن     11فَتََول

 اس پر سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔
 

ُُكُْوَن      ْم فَقَاَل َاََل ًَتْ ِلـهـَـَِتِ ٓ اه  10ۚفََراَغ ِاٰله

 (۱)نہیں؟  ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں( چپ چپاتے)آپ 

یعنی جو حلویات بطور تبرک وہاں پڑی ہوئی تھیں، وہ انہیں کھانے کے لئے پیش کیں،  ۱۔٢۱

جو ظاہر بات ہے انہیں نہ کھانی تھیں نہ کھائیں بلکہ وہ جواب دینے پر بھی قادر نہ تھے، اس 

 لئے جواب بھی نہیں دیا۔
 

 11َما لَُُكْ ََل تَْنِطُقْوَن    

 نہیں کرتے ہو۔ تمہیں کیا ہوگیا بات
 

ا ِِبلَْيِمْْيِ    ۢـً ب ْم َْضْ  11فََراَغ عَلَْْيِ

 ۔(۱)دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے ( پوری قوت کے ساتھ)پھر تو 

 مطلب یہ ہے کہ ان کو زور سے مار مار کر توڑ ڈاال۔ ۱۔٢۲
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ُّْوَن     11فََاْقَبلُْوٓا ِالَْيِه يَزِف

 (۱)ی طرف متوجہ ہوئے دوڑے بھاگے آپ ک( بت پرست)وہ 

یعنی جب میلے سے آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں تو فوراً ان کا  ۱۔٢٤

ذہن حضرت ابراہیم علیہ السالم کی طرف گیا، کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا، جیسا کہ سورہ انبیاء 

ے۔ وہاں حضرت میں تفصیل گزر چکی ہے چنانچہ انہیں پکڑ کر عوام کی عدالت میں لے آئ

ابراہیم علیہ السالم کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ ان پر ان کی بےعقلی اور ان کے معبودوں 

 کی بے اختیاری واضح کریں۔
 

   11قَاَل َا تَْعُبُدْوَن َما تَْنِحُتْوَن   

 تم تراشتے ہو( خود)تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں 
 

ُ َخلََقُُكْ وَ   11َما تَْعَملُْوَن    َواّلٰله

 (۱)حاالنکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو ہللا ہی نے پیدا کیا ہے 

یعنی وہ مورتیاں اور تصویریں بھی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہیں معبود  ۱۔٢٦

ے واضح سمجھتے ہو، یا مطلق تمہارا عمل جو بھی تم کرتے ہو، ان کا خالق بھی ہللا ہے۔ اس س

 ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق ہللا ہی ہے، جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے۔
 

 11قَالُوا ابُْنْوا ََلٗ بُنْيَاًَن فََالُْقْوُه ِِف الَْجــِحْْيِ   

 آگ میں ڈال دو۔( دھکتی ہوئی)وہ کہنے لگے اس کے لئے ایک مکان بناؤ اور اس 
 

 ُ  11ُم اَْلَْسَفِلْْيَ   فََاَراُدْوا ِبٖه َكْيًدا فََجـَعلِْنه

کے ساتھ مکر کرنا چاہا لیکن ہم نے انہیں کو نیچا کر دیا ( ابراہیم علیہ السالم)انہوں نے تو اس 

 ۔(۱)

یعنی آگ کو گلزار بنا کر ان کے مکر و حیلے کو ناکام بنا دیا، پس پاک ہے وہ ذات جو  ۱۔٢۲

میں اور شر کو خیر میں بدل دیتا  اپنے بندوں کی چارہ سازی فرماتا ہے اور آزمائش کو عطا

 ہے۔
 

َْيِْدْيِن    ْ س َ ْ َذاِهٌب ِاٰله َرِٰبِ  11َوقَاَل ِاِّنٰ

 وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔( ۱)اپنے پروردگار کی طرف جانے واال ہوں 

میں پیش آیا، باآلخر یہاں سے ہجرت ( عراق)حضرت ابراہیم علیہ السالم کا یہ واقعہ بابل  ۱۔٢٢

 (فتح القدیر)شام چلے گئے اور وہاں جا کر اوالد کے لئے دعا کی کی اور 
 

ِلِحْْيَ      ٠١١َرٰبِ َهْب ِلْ ِمَن الٰصه

 مجھے نیک بخت اوالد عطا فرما۔! اے میرے رب
 

ٍ َحِلـْْيٍ     نهُه ِبُغَله ْ  ٠١٠فَبَّشَّ

 ۔(۱)تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی 

 ارہ فرما دیا کہ بچہ بڑا ہو کر بردبار ہوگا۔َحلِْیٍم کہہ کر اش ۱۔۱۰۱
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ى ۭ ٓ َاْذَِبَُك فَانُْظْر َماَذا تَره ْ ى ِِف الَْمنَاِم َاِّنٰ ٓ َاره ْ ْعَي قَاَل يهبَُنَّ ِاِّنٰ ََ َمَعُه السَّ ا بَلـَـ َِبِ  فَلَمَّ ُ ِمَن الٰصه ٓ ِاْن َشاَۗء اّلٰله َتِجُدِِنْ َبَِت افَْعْل َما تُــْؤَمُر ۡ س َ ٓ يَْن    قَاَل َّيه

٠١١ 

ابراہیم علیہ )تو اس ( ۱)اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، ( بچہ)پھر جب وہ 

میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے ! نے کہا کہ میرے پیارے بچے( السالم

وا ہے جو حکم ہ! بیٹے نے جواب دیا کہ ابا( ۴)دیکھ رہا ہوں۔ اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے 

 اسے بجا الئیے انشاءہللا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔

یعنی دوڑ دھوپ کے الئق ہوگیا یا بلوغت کے قریب پہنچ گیا، بعض کہتے ہیں کہ اس  ۱۔۱۰۴

 سال کا تھا۔  ۱۲وقت یہ بچہ 

پیغمبر کا خواب، وحی اور حکم اٰلہی ہی ہوتا ہے۔ جس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ بیٹے  ۴۔۱۰۴

 سے مشورے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا بھی امر اٰلہی کے لئے کس حد تک تیار ہے۔
 

ٗ ِللَْجِبْْيِ    آ َاْسلََما َوتَِلَّ  ۚ ٠١١فَلَمَّ

 کے بل گرا دیا۔( ۱)پیشانی ( بیٹے کو)اس کو 

ں ہوتی ہیں اور درمیان می( دائیں اور بائیں)پر دو جبین ( چہرے)ہر انسان کے منہ  ۱۔۱۰۲

ہے یعنی اس طرح کروٹ پر لٹا لیا، جس ( کروٹ پر)پیشانی اس لئے لِْلَجبِْیِن کا صحیح ترجمہ 

طرح جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹا یا جاتا ہے، مشہور ہے حضرت اسماعیل 

علیہ السالم نے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے جس سے پیار 

 قت کا جذبہ امر اٰلہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔اور شف
 

ِهْْيُ     ِٓاْبره ـه ٰ ُه َاْن ي    ٠١١َوََنَديْنه

 ۔!تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم
 

ِنْْيَ     زِي الُْمْحس ِ ِِلَ ََنْ ْءََّي ۚ ِاَنَّ َكذه قَْت الرُّ  ٠١١قَْد َصدَّ

ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا بیشک ( ۱)یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا 

 دیتے ہیں۔

یعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذبح کرنے کے لئے زمین پر لٹا دینے سے ہی  ۱۔۱۰٢

تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے کیونکہ اس سے واضح ہوگیا کہ ہللا کے حکم کے مقابلے 

 ی۔میں تجھے کوئی چیز عزیز تر نہیں حٰتی کہ اکلوتا بیٹا بھ
 

ۗــــُؤا الُْمِبْْيُ     َذا لَهَُو الَْبله  ٠١١ِانَّ ھه

 ۔(۱)درحقیقت یہ کھال امتحان تھا 

یعنی الڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس پر میں تو  ۱۔۱۰٦

 سرخرو رہا۔
 

ُه ِبِذبٍْح َعِظْْيٍ     ٠١١َوفََديْنه

 (۱)دے دیا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں 

یہ بڑا ذبیحہ ایک مینڈھا تھا جو ہللا تعاٰلی نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السالم کے  ۱۔۱۰۷

اسماعیل علیہ السالم کی جگہ اسے ذبح کیا گیا اور پھر سنت ( ابن کثیر)ذریعے سے بھیجا 

ابراہیمی کو قیامت تک قرب اٰلہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عید االضٰحی کا سب سے 

 پسندیدہ عمل قرار دے دیا گیا۔
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ِخرِْيَن        ٠١١َوتََرْكنَا عَلَْيِه ِِف اَْله

 اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔
 

ِهْْيَ      ِاْبره
ٓ ٌ عَٰله  ٠١1َسَله

 پر سالم ہو۔( علیہ السالم)ابراہیم 
 

ِنْْيَ     ِِلَ ََنْزِي الُْمْحس ِ  ٠٠١َكذه

 طرح بدلہ دیتے ہیں۔ہم نیکوکاروں کو اسی 
 

َّٗه ِمْن ِعَباِدََن الُْمْؤِمِنْْيَ       ٠٠٠ِان

 بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔
 

ِلِحْْيَ     َن الٰصه َق نَِبيًّا ِمٰ ْْسه نهُه ِِبِ ْ  ٠٠١َوبَّشَّ

 (۱)نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا ( علیہ السالم)اور ہم نے اس کو اسحاق 

حضرت ابراہیم علیہ السالم کے مذکورہ واقعے کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ  ۱۔۱۱۴

السالم کی اور اس کے نبی ہونے کی خوشخبری دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے 

جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ اسماعیل علیہ السالم تھے۔ جو اس وقت ابراہیم 

لوتے بیٹے تھے اسحاق علیہ السالم کی والدت ان کے بعد ہوئی ہے۔ مفسرین علیہ السالم کے اک

کے درمیان اس کی بابت اختالف۔ ہے کہ ذبح کون ہے، اسماعیل علیہ السالم یا اسحاق علیہ 

السالم؟ امام ابن جریر نے حضرت اسحاق علیہ السالم کو اور ابن کثیر اور اکثر مفسرین نے 

کو ذبح قرار دیا ہے اور یہی بات صحیح ہے۔ امام شوکانی نے اس حضرت اسماعیل علیہ السالم 

 تفصیل کے لئے دیکھئے تفسیر فتح القدیر اور تفسیر ابن کثیر)میں تو قف اختیار کیا 
 

َظاِلٌم ِلٰنَْفِسٖه ُمِبْْيٌ      َما ُمْحِسٌن وَّ َِتِ َـّ َق ۭ َوِمْن ُذٰرِي  ِاْْسه
ٓ    ٠٠١َوبهَرْكنَا عَلَْيِه َوعَٰله

اور ان دونوں کی اوالد ( ۱)پر برکتیں نازل فرمائیں ( علیہما السالم)ہم نے ابراہیم و اسحاق  اور

 (۴)میں بعضے تو نیک بخت اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں 

یعنی ان دونوں کی اوالد کو بہت پھیالیا اور انبیاء و رسل کی زیادہ تعداد انہی کی نسل  ۱۔۱۱۲

اسحاق علیہ السالم کے بیٹے یعقوب علیہ السالم ہوئے، جن کے بارہ بیٹوں  سے ہوئی۔ حضرت

قبیلے بنے اور ان سے بنی اسرائیل کی قوم بڑھی اور پھیلی اور اکثر  ۱۴سے بنی اسرائیل کے 

انبیاء ان ہی میں سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السالم کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السالم 

اور ان میں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول ہللا صلی ہللا وسلم  سے عربوں کی نسل چلی

 ہوئے۔ 

شرک اور معصیت، ظلم و فساد کا ارتکاب کرکے خاندان ابراہیمی میں برکت کے  ۴۔۱۱۲ 

باوجود نیک و بد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ خاندان اور آبا کی نسبت، ہللا کے ہاں 

ایمان اور عمل صالح کی اہمیت ہے، یہود و نصارٰی اگرچہ  کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہاں تو

حضرت اسحاق علیہ السالم کی اوالد سے ہیں۔ اس طرح مشرکین عرب حضرت اسماعیل علیہ 

السالم کی اوالد سے ہیں۔ لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ کھلی گمراہی یا شرک و معصیت پر 

 کا بدل نہیں ہو سکتیں۔ مبنی ہیں۔ اس لئے یہ اونچی نسبتیں ان کے لئے عمل
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ُرْوَن     ۚ   ٠٠١َولََقْد َمنَنَّا عَٰله ُمْوٰسه َوهه

 ۔(۱)پر بڑا احسان کیا ( علیہما السالم)یقیناً ہم نے موسٰی اور ہارون 

 یعنی انہیں نبوت و رسالت اور دیگر انعامات سے نوازا۔ ۱۔۱۱٤
 

َُما َوقَْوَمهَُما ِمَن اْلَكْرِب الَْعظِ   ۚ ٠٠١ْْيِ    َوََنَّْيِنه

 (۱)اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی 

 یعنی فرعون کی غالمی اور اس کے ظلم وستم سے نجات۔ ۱۔۱۱٢
 

ِلِبْْيَ      ُْم فَََكنُْوا ُِهُ الْغه ِنه  ۚ ٠٠١َونََّصْ

 اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔
 

َتِبْْيَ  َب الُْمس ْ َُما اْلِكته تَيِْنه  ۚ   ٠٠١   َواه

 روشن کتاب دی۔( واضح اور)اور ہم نے انہیں 
 

اَط الُْمْستـَـِقْْيَ      َ َُما الـّٰصِ  ۚ ٠٠١َوَهَدْيِنه

 اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔
 

ِخرِْيَن      َما ِِف اَْله    ٠٠١َوتََرْكنَا عَلَْْيِ

 ی رکھی۔اور ہم نے ان دونوں کے لئے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باق
 

ُرْوَن     ٌ عَٰله ُمْوٰسه َوهه  ٠١1َسَله

 پر سالم ہو۔( علیہما السالم)کہ موسٰی اور ہارون 
 

ِنْْيَ      زِي الُْمْحس ِ ِِلَ ََنْ  ٠١٠ِاَنَّ َكذه

 بیشک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔
 

َُما ِمْن ِعَباِدََن الُْمْؤِمِنْْيَ      ٠١١ِاِنَّ

 وں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔یقیناً دون
 

 ۭ ٠١١َوِانَّ ِالَْياَس لَِمَن الُْمْرَسِلْْيَ    

 ۔(۱)بھی پیغمبروں میں سے تھے ( علیہ السالم)بیشک الیاس 

یہ حضرت ہارون علیہ السالم کی اوالد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ یہ جس عالقے  ۱۔۱۴۲

، بعض کہتے ہیں اس جگہ کا نام سامرہ ہے جو میں بھیجے گئے تھے اس کا نام بعلبک تھا

بعض کہتے )فلسطین کا مغربی وسطی عالقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے 

 ہیں یہ دیوی کا نام تھا
 

 ٠١١ِاْذ قَاَل ِلَقْوِمٖهٓ َاََل تَتَُّقْوَن    

 (۱)جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ہللا سے ڈرتے نہیں ہو؟ 

 یعنی اس کے عذاب اور گرفت سے، کہ اسے چھوڑ کر تم غیر ہللا کی عبادت کرتے ہو۔ ۱۔۱۴٤
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تََذُرْوَن َاْحَسَن الَْخاِلِقْْيَ        ٠١١َاتَْدُعْوَن بَْعًَل وَّ

 کو پکارتے ہو؟ اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟( نامی بت)کیا تم بعل 
 

َِبۗ  َ َربَُُّكْ َوَربَّ اه ِلْْيَ    اّلٰله ُُكُ اَْلَوَّ
ِٕ
 ٠١١ى

 (۱)ہللا جو تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے 

یعنی اس کی عبادت پرستش کرتے ہو، اس کے نام کی نذر نیاز دیتے اور اس کو حاجت  ۱۔۱۴٦

روا سمجھتے ہو، جو پتھر کی مورتی ہے اور جو ہرچیز کا خالق اور اگلوں پچھلوں سب کا رب 

 فراموش کر رکھا ہے۔ ہے، اس کو تم نے
 

ْوَن    ُْم لَُمْحَْضُ بُْوُه فَِاِنَّ    ٠١١فََكذَّ

 ۔(۱)حاضر رکھے جائیں گے ( عذاب میں)لیکن قوم نے انہیں جھٹالیا، پس وہ ضرور 

 یعنی توحید و ایمان سے انکار کی پاداش میں جہنم کی سزا بھگتیں گے۔ ۱۔۱۴۷
 

ِ الُْمْخلَِصْْيَ     ٠١١ِاَلَّ ِعَباَد اّلٰله

 سوائے ہللا تعاٰلی کے مخلص بندوں کے۔
 

ِخرِْيَن        ٠١١َوتََرْكنَا عَلَْيِه ِِف اَْله

 کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔( علیہ السالم)ہم نے الیاس 
 

 ِاْل ََّيِسْْيَ    
ٓ ٌ عَٰله  ٠١١َسَله

 ۔(۱)کہ الیاس پر سالم ہو 

ک تلفظ ہے، جیسے طور سینا کو طور سینین بھی الیاسین، الیاس علیہ السالم کا ہی ای ۱۔۱۲۰

 بھی کہا گیا ہے۔( ایلیا)کہتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السالم کو دوسری کتابوں میں 
 

ِنْْيَ     زِي الُْمْحس ِ ِِلَ ََنْ  ٠١٠ِاَنَّ َكذه

 ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔
 

َّٗه ِمْن ِعَباِدََن الُْمْؤِمِنْْيَ     ٠١١ ِان

 بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے۔
 

َِّمَن الُْمْرَسِلْْيَ      ۭ ٠١١َوِانَّ لُْوًطا ل

 بھی پیغمبروں میں سے تھے۔( علیہ السالم)بیشک لوط 
 

ِعْْيَ    ٓ َاَْجَ ُه َوَاْهَِلٗ    ٠١١ِاْذ ََنَّْينه

 ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔
 

َِبِيَْن   ِاَلَّ ْعَُ   ٠١١ْوًزا ِِف الْغه

 (۱)بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی 
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اس سے مراد حضرت لوط علیہ السالم کی بیوی ہے جو کافرہ تھی، یہ اہل ایمان کے  ۱۔۱۲٢

ساتھ اس بستی سے باہر نہیں گئی تھی، کیونکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہالک ہونا تھا، چنانچہ وہ 

 ھی ہالک کردی گئی۔ب
 

َخرِْيَن    ْرََن اَْله  ٠١١ُُثَّ َدمَّ

 پھر ہم نے اوروں کو ہالک کر دیا۔
 

ْصِبِحْْيَ    ْم مُّ ْوَن عَلَْْيِ    ٠١١َوِانَُُّكْ لََتُمرُّ

 اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو۔
 

َّْيِل ۭ َافَََل تَْعِقلُْوَن       ٠١١َوِِبل

 ۔(۱)کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟  اور رات

یہ اہل مکہ سے خطاب ہے جو تجارتی سفر میں ان تباہ شدہ عالقوں سے آتے جاتے،  ۱۔۱۲۲

گزرتے تھے ان کو کہا جارہا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستیوں 

کریہ ہے اور سخت  سے گزرتے ہو، جہاں اب مردار بحیرہ ہے، جو دیکھنے میں بھی نہایت

متعفن اور بدبودار۔ کیا تم انہیں دیکھ کر یہ بات نہیں سمجھتے کہ رسولوں کے جھٹالنے کی 

وجہ سے ان کا یہ بد انجام ہوا، تو تمہاری اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کیوں کر ہوگا؟ 

وں کر محفوظ جب تم بھی وہی کام کر رہے ہو، جو انہوں نے کیا تو پھر ہللا کے عذاب سے کی

 رہو گے۔
 

 ۭ ٠١١َوِانَّ يُْونَُس لَِمَن الُْمْرَسِلْْيَ    

 نبیوں میں سے تھے۔( علیہ السالم)اور بالشبہ یونس 
 

   ٠١١ِاْذ َابََق ِاَٰل الُْفِْلِ الَْمْشُحْوِن    

 جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر۔
 

 ۚ ٠١٠فََساَِهَ فَََكَن ِمَن الُْمْدَحِضْْيَ    

 عہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہوگئے۔پھر قر
 

 ٠١١فَالَْتَقَمُه الُْحْوُت َوُهَو ُمِلـْْيٌ      

 کرنے لگ گئے۔( ۱)تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو مالمت 

میں نبی بنا کر ( موجودہ موصل)حضرت یونس علیہ السالم عراق کے عالقے نینوی  ۱۔۱٤۴

یوں کا پایہ تخت تھا، انہوں نے ایک الکھ بنواسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا بھیجے گئے، یہ آشور

تھا،چنانچہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے ہللا تعاٰلی نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ 

السالم کو بھیجا، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہ الئی۔ باآلخر اپنی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم عذاب 

ت میں آجاؤ گے۔ عذاب میں تاخیر ہوئی تو ہللا کی اجازت کے بغیر ہی اپنے طور اٰلہی کی گرف

پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جا کر ایک کشتی میں سوار ہوگئے۔ اپنے عالقے سے نکل 

کر جانے کو ایسے لفظ سے تعبیر کیا جس طرح ایک غالم اپنے آقا سے بھاگ کر چال جاتا ہے۔ 

اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کشتی سواروں اور  کیونکہ آپ بھی ہللا کی

سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہوگئی۔ چنانچہ 
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اس کا وزن کم کرنے کے لئے ایک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز 

نوں کی جانیں بچ جائیں۔ لیکن قربانی دینے کے لئے سامنے آئی تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسا

کوئی تیار نہیں تھا اس لئے قرعہ اندازی کرنی پڑی، جس میں حضرت یونس علیہ السالم کا نام 

آیا۔ اور وہ مغلوبین میں سے ہوگئے، یعنی طوًحا و کرھًا اپنے آپ کو بھاگے ہوئے غالم کی 

ہللا تعاٰلی نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا۔ ادھر 

ثابت نگل لے اور یوں حضرت یونس علیہ السالم ہللا کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے 

 گئے
 

ِحْْيَ     بِٰ َّٗه ََكَن ِمَن الُْمس َ    ٠١١فَلَْوََلٓ َان

 پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔
 

 ٠١١ِۚاٰله يَْوِم يُْبَعثُْوَن    لَـلَِبَث ِِفْ بَْطِنٖهٓ 

 (۱)تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے 

َوَداٗوَد )جیسا کہ انہوں نے کہا )یعنی توبہ استغفار اور ہللا کی تسبیح بیان نہ کرتے،  ۱۔۱٤٤

تو ( 74:۔ االنبیاء43( َوُكنَّا لُِحـْكِمِھْم ٰشِھِدْینَ  ۘ  قَْوِم  َوُسلَْیٰمَن اِْذ یَْحُكٰمِن فِي اْلَحْرِث اِْذ نَفََشْت فِْیِه َغنَُم الْ 

 قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔
 

 ۚ ٠١١فَنََبْذنهُه ِِبلَْعَراِۗء َوُهَو َسِقْْيٌ    

 (۱)پس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے 

 نور کا چوزہ ہوتا ہے، کمزور اور ناتواں۔جیسے والدت کے وقت بچہ یا جا ۱۔۱٤٢
 

َّْقِطْْيٍ    ْن ي َْْۢبتْنَا عَلَْيِه ََشََرًة ِمٰ  ۚ ٠١١َوَان

 ہم نے اُگاہ دیا۔( ۱)اور ان پر سایہ کرنے واال ایک بیل دار درخت 

یَْقِطْیِن ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی، جیسے لوکی، کدو  ۱۔۱٤٦

بیل اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی درخت تھا نہ عمارت۔ ایک سایہ دار بیل اگا کر ہم وغیرہ کی 

 نے ان کی حفاظت فرمائی۔
 

ُه ِاٰله ِماـَِة َالٍْف َاْو يَزِيُْدْوَن     ٠١١َۚوَاْرَسلْنه

 اور ہم نے انہیں ایک الکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔
 

ُْم اِ  َمنُْوا فََمتَّْعِنه  ۭ ٠١١ٰله ِحْْيٍ    فَاه

 اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی۔( ۱)پس وہ ایمان الئے 

 ۘ  فَلَْواَل َكانَْت قَْریَةٌ ٰاَمنَْت فَنَفََعھَآ اِْیَمانُھَآ ااِلَّ قَْوَم یُْونَُس )ان کے ایمان النے کی کیفیت کا بیان  ۱۔۱٤۲

آ ٰاَمنُْوا َكَشْفنَا َعْنھُْم َعَذا ْنیَا َوَمتَّْعٰنھُْم اِٰلى ِحْینٍ لَمَّ میں گزر چکا ( 84:۔یونس30( َب اْلِخْزِي فِي اْلَحٰیوِة الدُّ

 ہے۔
 

َِٰك الَْبنَاُت َولَهُُم الَْبُنْوَن     ْم َاِلَرب َتْفَِتِ    ٠١١فَاس ْ

 کہ کیا آپ کے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟! ان سے دریافت کیجئے
 

هُِدْوَن   َاْم َخلَْقنَا الْ  ُِهْ شه َكَة ِاََنًَث وَّ
ِٕ
 ٠١١َملهۗى
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 ۔(۱)یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا 

یعنی فرشتوں کو جو یہ ہللا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو کیا جب ہم نے فرشتے پیدا کئے  ۱۔۱٢۰

ں والی خصوصیات کا تھے، یہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرشتوں کو عورتو

 مشاہدہ کیا تھا۔
 

ْن ِافِْكهِْم لََيُقْولُْوَن     ُْم ِمٰ    ٠١٠َاََلٓ ِاِنَّ

 کہ یہ لوگ صرف اپنی بہتان پروازی سے کہہ رہے ہیں۔! آگاہ رہو
 

ِذبُْوَن    ُْم لَكه ُ   َوِاِنَّ  ٠١١َوَلَ اّلٰله

 کہ ہللا تعاٰلی کی اوالد ہے۔ یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔
 

 ۭ ٠١١ْصَطَفى الَْبنَاِت عََٰل الَْبِنْْيَ   اَ 

 ۔(۱)کیا ہللا تعاٰلی نے اپنے لئے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی 

 جب کہ یہ خود اپنے لئے بیٹیاں نہیں، بیٹے پسند کرتے ہیں۔ ۱۔۱٢۲
 

ُْكُْوَن     ٠١١َما لَُُكْ ۣ َكْيَف ََتْ

 تمہیں کیا ہوگیا ہے کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟
 

 ۚ ٠١١فَََل تََذكَُّرْوَن   اَ 

 کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟

کہ اگر ہللا کی اوالد ہوتی تو ان کا کہیں ذکر ہوتا، جس کو تم بھی پسند کرتے اور بہتر  ۱۔۱٢٢

 سمجھتے ہو، نہ کہ بیٹیاں، جو تمہاری نظروں میں کمتر اور حقیر ہیں۔
 

ِبْْيٌ     ٌن مُّ    ٠١١َاْم لَُُكْ ُسلْطه

 مہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے۔یا ت
 

ِدِقْْيَ     ِبُُكْ ِاْن ُكْنَُتْ صه  ٠١١فَْاتُْوا ِبِكته

 (۱)تو جاؤ اگر سچے ہو اپنی کتاب لے آؤ 

یعنی عقل تو اس عقیدے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی کہ ہللا کی اوالد ہے، اور وہ بھی  ۱۔۱٢۷

کتاب جو ہللا نے اتاری ہو، اس میں ہللا کی اوالد کا مؤنث، چلو کوئی نقلی دلیل ہی دکھا دو، کوئی 

 اعتراف یا حوالہ ہو؟
 

ْوَن    ُْم لَُمْحَْضُ    ٠١١َوَجَعلُْوا بَيْنَٗه َوبَْْيَ الِْجنَِّة نََسـًبا ۭ َولََقْد عَِلَمِت الِْجنَُّة ِاِنَّ

ے، اور حاالنکہ ہ( ۱)اور لوگوں نے تو ہللا کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی 

پیش کئے جائیں گے ( اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے)خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ 

(۴) 

یہ اشارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ ہللا نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج  ۱۔۱٢۲

اور جنوں کے  قائم کیا، جس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ یہی ہللا کی بیٹیاں، فرشتے ہیں۔ یوں ہللا تعاٰلی

 قائم ہوگیا۔ ( سسرالی رشتہ)درمیان قرابت داری 
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حاالنکہ یہ بات کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہللا تعاٰلی جنات کو عذاب  ۴۔۱٢۲

میں کیوں ڈالتا؟ کیا وہ اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خود جنات 

ہیں عتاب و عذاب اٰلہی بھگتنے کے لئے ضرور جہنم میں جانا ہوگا، تو پھر بھی جانتے ہیں کہ ان

 ہللا اور جنوں کے درمیان قرابت داری کس طرح ہوسکتی ہے۔
 

ِ َُعَّايَِصُفْوَن     َن اّلٰله ْبحه    ٠١١س ُ

 بیان کر رہے ہیں اس سے ہللا تعاٰلی بالکل پاک ہے۔( ہللا کے بارے میں)جو کچھ یہ 
 

ِ الُْمْخلَِصْْيَ     ِاَلَّ ِعَبادَ   ٠١١اّلٰله

 (۱)ہللا کے مخلص بندوں کے ! سوائے

یعنی ہللا کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہتے جن سے وہ پاک ہے۔ یہ مشرکین ہی کا  ۱۔۱٦۰

شیوہ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں جنات اور مشرکین ہی حاضر کئے جائیں گے، ہللا کے 

 ان کے لئے تو ہللا نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ بندے نہیں۔( چنے ہوئے)مخلص 
 

   ٠١٠فَِانَُُّكْ َوَما تَْعُبُدْوَن     

 ۔(باطل)یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان 
 

ِتـِنْْيَ        ٠١١َمآ َانَُْتْ عَلَْيِه ِبفه

 کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے۔
 

 ٠١١ِاَلَّ َمْن ُهَو َصاِل الَْجِحْْيِ  

 (۱)س کے جو جہنمی ہی ہے بجز ا

یعنی تم اور تمہارے معبودان باطلہ کسی کو گمراہ کرنے پر قادر نہیں ہیں، سوائے ان  ۱۔۱٦۲

 کے جو ہللا کے علم میں پہلے ہی جہنمی ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ کفر و شرک پر مصر ہیں۔
 

ْعلُْوٌم       ٠١١َوَما ِمنَّآ ِاَلَّ ََلٗ َمَقاٌم مَّ

 (۱)ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے ( ل ہے کہفرشتوں کا قو

 یعنی ہللا کی عبادت کے لئے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے۔ ۱۔۱٦٤
 

ُّْوَن    اۗف ِاَنَّ لَنَْحُن الصَّ  ۚ ٠١١وَّ

 صف بستہ کھڑے ہیں۔( بندگی اٰلہی میں)اور ہم تو 
 

ُحْوَن     بِٰ  ٠١١َوِاَنَّ لَنَْحُن الُْمس َ

 ۔(۱)کر رہے ہو اور اس کی تسبیح بیان 

مطلب یہ کہ فرشتے بھی ہللا کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت ہللا کی  ۱۔۱٦٦

عبادت میں اور اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، نہ کہ وہ ہللا کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ 

 مشرکین کہتے ہیں۔
 

   ٠١١َوِاْن ََكنُْوا لََيُقْولُْوَن    

 ے۔کفار تو کہا کرتے تھ
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ِلْْيَ     َن اَْلَوَّ    ٠١١لَْو َانَّ ِعْنَدََن ِذْكًرا ِمٰ

 اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا۔
 

ِ الُْمْخلَِصْْيَ       ٠١١لَُكنَّا ِعَباَد اّلٰله

 (۱)تو ہم بھی ہللا کے چیدہ بندے بن جاتے 

زول قرآن سے پہلے کہا ذکر سے مراد کوئی کتاب اٰلہی یا پیغمبر ہے، یعنی یہ کفار ن ۱۔۱٦٢

کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب ہوتی، جس طرح پہلے لوگوں پر تورات 

وغیرہ نازل ہوئیں یا کوئی ہاوی ہمیں وعظ و نصیحت کرنے واال ہوتا، تو ہم بھی ہللا کے خالص 

 بندے بن جاتے۔
 

 ٠١١فََكَفُرْوا ِبٖه فََسْوَف يَْعلَُمْوَن   

 ۔(۱)یں گے عنقریب جان ل

 یہ تنبہہ ہے کہ جھٹالنے کا انجام عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ۱۔۱۷۰
 

َمُتنَا ِلِعَباِدََن الُْمْرَسِلْْيَ     َبَقْت َُكِ  ښ٠١٠َولََقْد س َ

 اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لئے صادر ہو چکا ہے۔
 

ُْم لَهُُم الَْمْنُصْوُرْوَن     ۠ ٠١١ِاِنَّ

 کہ یقیناً وہ ہی مدد کئے جائیں گے۔
 

ِلُبْوَن      ٠١١َوِانَّ ُجنَْدََن لَهُُم الْغه

 ۔(۱)رہے گا ( اور برتر)اور ہمارا ہی لشکر غالب 

ُ اَلَْغلِبَنَّ اَنَا َوُرُسلِيْ )جیسے دوسرے مقام پر فرمایا،  ۱۔۱۷۲  ۔(43:۔ المجادلہ54( َكتََب ہللٰاٰ
 

   ٠١١ْْيٍ    فَتََولَّ َعِْنُْم َحِٰته حِ 

 (۱)اب آپ کچھ دنوں تک منہ پھیر لیجئے 

 یعنی ان کی باتوں اور ایذاؤں پر صبر کیجئے۔ ۱۔۱۷٤
 

ْوَن     ُِهْ فََسْوَف يُْبِّصُ َابِّْصْ  ٠١١وَّ

 (۱)اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لینگے ( ۱)اور انہیں دیکھتے رہیئے 

 کہ کب ان پر ہللا کا عذاب آتا ہے؟ ۱۔۱۷٢
 

َتْعــِجلُْوَن    َافَبِ   ٠١١َعَذاِبنَا يَس ْ

 کیا ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟
 

ُِ الُْمْنَذِرْيَن    ْم فََساَۗء َصَبا  ٠١١فَِاَذا نََزَل بَِساَحَِتِ

جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا ! سنو

 بڑی بری صبح ہوگی۔( ۱)
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مسلمان جب خیبر پر حملہ کرنے گئے، تو یہودی انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، جس پر نبی  ۱۔۱۷۷

َخربَْت خیبُر، اِنَّا اَِذا نََزْلنَا بَِساَحِۃ فَْوِم فََساَء )صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی ہللا اکبر کہ کر فرمایا 

 (صحیح بخاری( )َصبَاْح اْلُمْنَذِرْینَ 
 

   ٠١١ِحْْيٍ    َوتََولَّ َعِْنُْم َحِٰته 

 آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے۔
 

ْوَن     َابِّْصْ فََسْوَف يُْبِّصُ  ٠١١وَّ

 ۔(۱)اور دیکھتے رہیئے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے 

یہ بطور تاکید دوبارہ فرمایا۔ یا پہلے جملے سے مراد دنیا کا وہ عذاب ہے جو اہل مکہ  ۱۔۱۷٢

نگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل و سلب کی صورت پر بدر و احد اور دیگر ج

میں آیا۔ اور دوسرے جملے میں اس عذاب کا ذکر ہے جس سے یہ کفار و مشرکین آخرت میں 

 دوچار ہوں گے۔
 

ِة َُعَّا يَِصُفْوَن     َِٰك َرٰبِ الِْعزَّ َن َرب ْبحه  ۚ ٠١١س ُ

بیان کرتے ہیں ( جو مشرک)یز سے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت واال ہے ہر اس چ

(۱) 

اس میں عیوب و نقائص سے ہللا کے پاکیزہ ہونے کا بیان ہے جو مشرکین ہللا کے لئے  ۱۔۱۲۰

بیان کرتے ہیں، مثاًل اس کی اوالد ہے، یا اس کا کوئی شریک ہے۔ یہ کوتاہیاں بندوں کے اندر 

ان سب باتوں سے بہت بلند اور  ہیں اور اوالد یا شریکوں کے ضرورت مند بھی وہی ہیں، ہللا

پاک ہے۔ کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اسے اوالد کی یا کسی شریک کی ضرورت پیش 

 آئے۔
 

ٌ عََٰل الُْمْرَسِلْْيَ      ۚ ٠١٠َوَسَله

 ۔(۱)پیغمبروں پر سالم ہے 

کے مستحق  کہ انہوں نے ہللا کا پیغام اہل دنیا کی طرف پہنچایا، جس پر یقینا وہ سالم ۱۔۱۲۱

 ہیں۔
 

لَِمْْيَ    ِ َرٰبِ الْعه    ٠١١َوالَْحـْمُد ّلِلٰه

 (۱)اور سب طرح کی تعریف ہللا کے لئے ہے جو سارے جہان کا رب ہے 

یہ بندوں کو سمجھایا جارہا ہے کہ ہللا نے تم پر احسان کیا ہے، پیغمبر بھیجے، کتابیں  ۱۔۱۲۴

م پہنچایا، اس لئے تم ہللا کا شکر ادا کرو۔ بعض نازل کیں اور پیغمبروں نے تمہیں ہللا کا پیغا

کہتے ہیں کہ کافروں کو ہالک کرکے اہل ایمان اور پیغمبروں کو بچایا، اس پر شکر اٰلہی کرو۔ 

 حمد کے معنی ہیں بہ قصد تعظیم ثناء جمیل، ذکر خیر اور عظمت شان بیان کرنا۔
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 سورة ص
 (۲۲۔ تعداد آیات  ۲۲سورة ص ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ       بِ  ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ْكِر   ِن ِذي اَّٰلِ  ۭ Ǻۗص َوالُْقْراه

 (۱)اس نصیحت والے قرآن کی قسم ! ص

ی دنیا سنور جس میں تمہارے لئے ہر قسم کی نصیحت اور ایسی باتیں ہیں، جن سے تمہار ۱۔۱

جائے اور آخرت بھی بعض نے ذی الذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت واال، کیے ہیں، امام ابن 

کثیر فرماتے ہیں۔ دونوں معنی صحیح ہیں۔ اس لئے کہ قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور 

اہل ایمان و تقوٰی کے لئے نصیحت اور درس عبرت بھی، اس قسم کا جواب محذوف ہے کہ بات 

طرح نہیں ہے جس طرح کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد صلی ہللا علیہ وسلم ساحر، شاعر یا  اس

 جھوٹے ہیں، بلکہ وہ ہللا کے سچے رسول ہیں جن پر یہ ذی شان قرآن نازل ہوا۔
 

ِشقَاٍق    ٍة وَّ ْيَن َكَفُرْوا ِِفْ ِعزَّ ِ  Ąبَِل اَّلَّ

 ۔(۱)بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں 

یعنی یہ قرآن تو یقینا شک سے پاک اور ان کے لئے نصیحت ہے جو اس سے عبرت  ۱۔۴

حاصل کریں البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لئے نہیں پہنچ رہا ہے ان کے دماغوں میں 

استکبار اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت و عناد۔ عزت کے معنی ہوتے ہیں۔ حق کے 

 مقابلے میں اکڑنا۔
 

ََلَت ِحْْيَ َمنَاٍص    َُكْ َاْهلَ  ْن قَْرٍن فَنَاَدْوا وَّ  Ǽْكنَا ِمْن قَْبِلهِْم ِمٰ

انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی لیکن ( ۱)ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈاال 

 وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔

ہ سے برے جو ان سے زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے لیکن کفر و جھٹالنے کی وج ۱۔۲

 انجام سے دوچار ہوئے۔
 

اٌب     ٌر َكذَّ ِ َذا ْسه ِفُرْوَن ھه ِْنُْم ۡ َوقَاَل اْلكه نِْذٌر ِمٰ ُبْوٓا َاْن َجاَۗءُِهْ مُّ  ڻĆَوَْعِ

اور ( ۱)اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان ہی میں سے ایک انہیں ڈرانے واال آگیا 

 کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔

 یعنی انہی کی طرح کا ایک انسان رسول کس طرح بن گیا۔ ۱۔٤
 

اٌب     ٌء ُْعَ َذا لَََشْ اِحًدا      ښ ِانَّ ھه ِلـهََة ِالهــهًا وَّ  Ĉَاَجَعَل اَْله

 (۱)کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے 

نظام چالنے واال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی  یعنی ایک ہی ہللا ساری کائنات کا ۱۔٢

طرح عبادت اور نذر و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی ایک ہے؟ یہ ان کے لئے تعجب انگیز 

 بات تھی۔
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َُّراُد      ٌء ي َذا لَََشْ ِلـهَِتُُكْ ښ ِانَّ ھه  اه
ٓ ْوا عَٰله  ڻČَوانَْطلََق الَْمََلُ ِمِْنُْم َاِن اْمُشْوا َواْصَِبُ

یقیناً اس ( ۱)کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو  ان

 (۴)بات میں تو کوئی غرض ہے 

کی ( صلی ہللا علیہ وسلم)یعنی اپنے دین پر جمے رہو اور بتوں کی پوجا کرتے رہو، محمد  ۱۔٦

 !بات پر کان مت دھرو

صل اپنے پیچھے لگانا اور اپنی قیادت یعنی یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر درا ۴۔٦

 منوانا چاہتا ہے۔
 

َذآ ِاَلَّ اْخِتََلٌق    ِخَرِة ښ ِاْن ھه ِ اَْله ْعنَا ِبھهَذا ِِف الِْمَلَّ  ڻĊَما ََسِ

 (۴)کچھ نہیں یہ تو صرف گھڑنت ہے ( ۱)ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی 

یش ہے، یا پھر دین نصارٰی یعنی یہ جس توحید کی پچھلے دین سے مراد تو ان کا دین قر ۱۔۷

 دعوت دے رہا ہے، اس کی بابت تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سنا۔ 

یعنی یہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے، ورنہ عیسائیت میں بھی ہللا کے ساتھ  ۴۔۷

 دوسروں کو الوہیت میں شریک تسلیم کیا گیا ہے۔
 

ا يَُذْوقُْوا عََذاِب    َءُاْنزَِل عَلَْيِه اَّلِٰ  َّمَّ ْن ِذْكرِْي ۚ بَْل ل  ۭ Ďْكُر ِمْنْۢ بَْيِننَا    ۭ بَْل ُِهْ ِِفْ َشٰكٍ ِمٰ

دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف ( ۱)کیا ہم سب میں سے اسی پر کالم اٰلہی کیا گیا ہے؟ 

 نہیں۔ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی( صحیح یہ ہے کہ)بلکہ ( ۴)سے شک میں ہیں 

یعنی مکے میں بڑے بڑے چودھری اور رئیس ہیں، اگر ہللا کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تو ان  ۱۔۲

( صلی ہللا علیہ وسلم)میں سے کسی کو بناتا۔ ان سب کو چھوڑ کر وحی رسالت کے لئے محمد 

 کا انتخاب بھی عجیب ہے؟ یہ گویا انہوں نے ہللا کے انتخاب میں کیڑے نکالے۔ سچ ہے خوئے

 ۔۲۱،۲۴بد را بہانہ بسیار۔ دوسرے مقام پر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے مثالً سورہ زخرف۔

یعنی ان کا انکار اس لئے نہیں ہے کہ انہیں محمد صلی ہللا علیہ وسلم کی صداقت کا علم  ۴۔۲

نہیں ہے یا آپ کی سالمت عقل سے انہیں انکار ہے بلکہ یہ اس وحی کے بارے میں ہی شک 

 ال ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، جس میں سب سے نمایا توحید کی دعوت ہے۔میں مبت
 

اِب     َِٰك الَْعزِْيِز الَْوهَّ ِة َرب ُن َرْْحَ
ِٕ
 ۚ Ḍَاْم ِعْنَدُِهْ َخَزاۗى

 (۱)یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں 

وں میں نبوت بھی ہے۔ اور اگر ایسا کہ جس کو چاہیں دیں اور جس چاہیں نہ دیں، انہی خزان ۱۔٢

نہیں ہے، بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے جو بہت دینے واال ہے، تو پھر انہیں 

نبوت محمدی سے انکار کیوں ہے؟ جسے اس نوازنے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے 

 نوازا ہے۔
 

ِت َواَْلَْرِض َوَما بَيَِْنُمَ  وه مه ِْلُ السَّ َباِب       َاْم لَهُْم مُّ تَُقْوا ِِف اَْلَس ْ  0١ا      ۣ فَلَْْيْ

یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہرچیز کی بادشاہت ان ہی کی ہے، تو پھر رسیاں تان 

 (۱)کر چڑھ جائیں 

یعنی آسمان پر چڑھ کر اس وحی کا سلسلہ منقطع کر دیں جو محمد صلی ہللا علیہ وسلم پر  ۱۔۱۰

 نازل ہوتی ہے۔
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َن اَْلَْحَزاِب       ا ُهنَاِِلَ َمهُْزْوٌم ِمٰ  00ُجنٌْد مَّ

 (۱)لشکر ہے ( چھوٹا سا)لشکروں میں سے شکست پایا ہوا ( بڑے بڑے)یہ بھی 

یہ ہللا تعاٰلی کی طرف سے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی مدد اور کفار کی شکست کا وعدہ  ۱۔۱۱

ں سے ایک لشکر ہے، بڑا ہے، یا حقیر، اس کی ہے۔ یعنی کفار کا یہ لشکر جو باطل لشکروں می

قطًعا پروا نہ کریں نہ اس سے خوف کھائیں، شکست ان کا مقدر ہے، ھُنَالَِک مکان بعید کی 

طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر اور یوم فتح مکہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں کافر عبرت 

 ناک شکست سے دوچار ہوئے۔
 

 ُ بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم ن ِفْرَعْوُن ُذواَْلَْوًَتِد   َكذَّ عَاٌد وَّ    01ْوٍِ وَّ

 نے جھٹالیا تھا۔( ۱)ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون 

فرعون کو میخوں واال اس لئے کہا کہ وہ ظالم جب کسی پر غضبناک ہوتا تو اس کے  ۱۔۱۴

 ہاتھوں پیروں اور سر میں میخیں گاڑ دیتا تھا۔
 

َك اَْلَْحَزاُب    َوثَُمــوْ 
ِٕ
ى
ۗ ْيَكِة ۭ ُاوله ُب لْـــــ  َاْْصه  01ُد َوقَْوُم لُْوٍط وَّ

 (۱)تھے ( بڑے)اور ثمود نے اور قوم لوط نے اور أیکہ کے رہنے والوں نے بھی یہی 

ْثلُنَا َواِْن نَّظُنَُّك لَ )اَ ْصَحاُب االَْیکِۃ کے لئے دیکھئے  ۱۔۱۲ ۔ 48( ِمَن اْلٰكِذبِْینَ َوَمآ اَْنَت ااِلَّ بََشٌر مِّ

 کا حاشیہ( 348:الشعراء
 

ُسَل فََحقَّ ِعَقاِب     َب الرُّ    01ِاْن ُك  ِاَلَّ َكذَّ

ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کو نہیں جھٹالیا پس میری سزا ان پر ثابت 

 ہوگئی۔
 

ا اِحَدًة مَّ ُٓؤََلِۗء ِاَلَّ َصْيَحًة وَّ  01لَهَا ِمْن فََواٍق      َوَما يَْنُظُر هه

 (۴)نہیں ہے ( اور ڈھیل)ہے جس میں کوئی توقف ( ۱)انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار 

 یعنی صور پھونکنے کا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔  ۱۔۱٢

 صور پھونکنے کی دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ ۴۔۱٢
 

َّنَ  ْل ل َّنَا َْعِٰ نَا قَْبَل يَْوِم الِْحَساِب      َوقَالُْوا َرب  01ا ِقطَّ

ہماری سر نوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے ! اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب

 (۱)دے 

یعنی ہمارے نامہ اعمال کے مطابق ہمارے حصے میں اچھی یا بری سزا جو بھی ہے،  ۱۔۱٦

قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے یوم حساب آنے سے پہلے ہی دنیا میں دے دے۔ یہ و قوع 

 انہوں نے تمسخر کے طور پر کہا۔
 

اٌب      َّٗهٓ َاوَّ  01ِاْصَِبْ عَٰله َما يَُقْولُْوَن َواْذُكْر َعْبَدََن َداٗوَد َذا اَْلَيِْد ۚ ِان

کو یاد کریں جو بڑی قوت ( علیہ السالم)آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد 

 یقیناً وہ بہت رجوع کرنے واال تھا۔( ۱)واال تھا 

قوت و شدت۔ اسی سے تائید بمعنی تقویت ہے۔ اس قوت سے مراد دینی قوت و صالحیت  ۱۔۱۷

کہ ہللا کو سب سے زیادہ محبوب نماز، داؤد علیہ السالم کی ' ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے 

ہیں، وہ نصف رات نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے، داؤد علیہ السالم کے روزے 
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سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے اور پھر اس کے چھٹے حصے میں سو 

صحیح )جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے اور جنگ میں فرار نہ ہوتے 

 (بخاری
 

اِق      ْحَن ِِبلَْعَِشِٰ َواَْلِْْشَ بِٰ    01ِاَنَّ َِسَّْرََن الِْجَباَل َمَعٗه يُس َ

ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی 

 کریں۔
 

اٌب        ٓ َاوَّ ٗ ْْيَ َمْحُشْوَرًة    ۭ ُك  َلَّ  0١َوالطَّ

 (۱)اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے 

اڑ بھی داؤد علیہ السالم کے ساتھ مصروف تسبیح یعنی اشراق کے وقت اور آخر دن کو پہ ۱۔۱٢

ہوتے اور اڑتے جانور بھی زبور کی قرأت سن کر ہوا ہی میں جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ 

 ہللا کی تسبیح کرتے۔
 

َطاِب      ِٰ تَيْنهُه الِْحْْكََة َوفَْصَل الْ  11َوَشَدْدََن ُمْلَكٗه َواه

اور بات کا ( ۴)اور اسے حکومت دی تھی ( ۱)ا تھا اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دی

 (۲)فیصلہ کرنا 

 ہر طرح کی مادی اور روحانی اسباب کے ذریعے سے۔  ۱۔۴۰

 یعنی، نبوت، اصبات رائے، قول سداد اور نیک کام۔  ۴۔۴۰

 یعنی مقدمات کے فیصلے کرنے کی صالحیت، بصیرت اور استدالل و بیان کی قوت۔ ۲۔۴۰
 

 َ ُروا الِْمْحَراَب     َوَهْل َاتهىَك ن ْصِم ۘ ِاْذ تََسوَّ َٰ    10َبُؤا الْ

خبر ملی؟ جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں ( بھی)اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی 

 ۔(۱)آگئے 

ِمْحَراب سے مراد کمرہ ہے جس میں سب سے علیحدہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ ہللا کی  ۱۔۴۱

ار ہوتے، تاکہ کوئی اندر آکر عبادت میں مخل نہ ہو۔ جھگڑا عبادت کرتے۔ دروازے پر پہرے د

 کرنے والے پیچھے سے دیوار پھاند کر اندر آگئے۔
 

ى بَْعُضنَا عَٰله بَْعٍض فَاْحُُكْ بَْينَنَ  ِن بَغه ٌَ ِمِْنُْم قَالُْوا ََل ََّتَْف ۚ َخْصمه اِط      ا ِِبلَْحــٰقِ َوََل تُْشِطــطِْاْذ َدَخلُْوا عَٰله َداٗوَد فََفِز َ  11َواْهِدََنٓ ِاٰله َسَواِۗء الّٰصِ

انہوں نے کہا ( ۱)کے پاس پہنچے، پس یہ ان سے ڈر گئے ( علیہ السالم)داؤد ( حضرت)جب یہ 

ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس ! خوف نہ کیجئے

ا انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ن

 ۔(۱)بتا دیجئے 

آنے والوں نے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے درمیان ایک جھگڑا  ۱۔۴۴

ہے، ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں، آپ حق کے ساتھ فیصلہ بھی فرمائیں اور سیدھے 

 راستے کی طرف ہماری رہنمائی بھی۔
 

َذآ َاِِخْ  َطاِب   ِانَّ ھه ِٰ ِِنْ ِِف الْ اِحَدٌة ۣ فََقاَل اَْكِفلِْنْْيَا َوَعزَّ ِلَ نَْعَجٌة وَّ ِتْسُعْوَن نَْعَجًة وَّ  11 ۣ ََلٗ ِتْسٌع وَّ
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اس کے پاس نناوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے ( ۱)یہ میرا بھائی ہے ( سنیئے)

اور مجھ پر ( ۴)بھی مجھ ہی کو دے دے  لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک دنبی

 ۔(۲)بات میں بڑی سختی برتتا ہے 

بھائی سے مراد دینی بھائی یا شریک کاروبار یا دوست ہے۔ سب پر بھائی کا اطالق  ۱۔۴۲

 صحیح ہے۔ 

یعنی ایک دنبی بھی میری دنبیوں میں شامل کر دے تاکہ میں ہی اس کا بھی ضامن اور  ۴۔۴۲

 کفیل ہو جاؤں۔ 

یعنی جس طرح اس کے ' اور یہ گفتگو میں بھی مجھ پر غالب آگیا ' دوسرا ترجمہ ہے  ۲۔۴۲

پاس مال زیادہ ہے، زبان کا بھی مجھ سے زیادہ تیز ہے اور اس تیزی و طراری کی وجہ سے 

 لوگوں کو قائل کر لیتا ہے۔
 

ِت َوقَِلْيٌل مَّ قَاَل لََقْد َظلََمَك ِبُسَؤاِل نَْعَجِتَك ِاٰله ِنَعاِجٖه ۭ َوِانَّ َكثِ  ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ َن الُْخلََطاِۗء لََيْبِغْي بَْعُضهُْم عَٰله بَْعٍض ِاَلَّ اَّلَّ ا ِمٰ ا ُِهْ ۭ َوَظنَّ َداٗوُد ْْيً

َاََنَب     َّٗه َوَخرَّ َراِكًعا وَّ َتْغَفَر َرب ُه فَاس ْ ََّما فَتَنٰه  {السجدہ}۞11َان

اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری ایک دنبی مال لینے کا سوال بیشک تیرے اوپر اس کا ! آپ نے فرمایا

ایک دوسرے پر ظلم ( ایسے ہی ہوتے ہیں کہ)ایک ظلم ہے اور اکثر حصہ دار اور شریک 

، سوائے ان کے جو ایمان الئے اور جنہوں نے نیک عمل کئے اور ایسے لوگ (۱)کرتے ہیں 

یہ السالم سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر داؤد عل( حضرت)اور ( ۴)بہت ہی کم ہیں 

تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع 

 کیا۔

یعنی انسانوں میں یہ کوتاہی عام ہے کہ ایک شریک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور  ۱۔۴٤

 جائے۔ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی خود ہی ہڑپ کر 

البتہ اس اخالقی کوتاہی سے اہل ایمان محفوظ ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ہللا کا خوف  ۴۔۴٤

ہوتا ہے اور عمل صالح کے پابند ہوتے ہیں اس لئے کسی پر زیادتی کرنا اور دوسروں کا مال 

، ہڑپ کر جانے کی سعی کرنا، ان کے مزاج میں شامل نہیں ہوتا۔ وہ تو دینے والے ہوتے ہیں

 لینے والے نہیں۔ تاہم ایسے بلند کردار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔
 

ٍب     ى َوُحْسَن َماه ِِلَ ۭ َوِانَّ ََلٗ ِعْنَدََن لَـُزلْفه  11فََغَفْرََن ََلٗ ذه

معاف کر دیا یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بہت ( قصور)پس ہم نے بھی ان کا وہ 

 اچھے ٹھکانے والے ہیں۔
 

َ يه  ى فَُيِضِلَّ َِّبعِ الْهَوه ِ لَهُْم عََذاٌب َداٗوُد ِاَنَّ َجَعلْنهَك َخِلْيَفًة ِِف اَْلَْرِض فَاْحُُكْ بَْْيَ النَّاِس ِِبلَْحٰقِ َوََل تَت ْيَن يَِضلُّْوَن َعْن َسِبْيِل اّلٰله ِ ِ ِۭانَّ اَّلَّ َعْن َسِبْيِل اّلٰله

   11    َشِديْدٌۢ ِبَما نَُسْوا يَْوَم الِْحَساِب 

ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو ! اے داؤد 

اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں ہللا کی راہ سے بھٹکا دے گی، یقیناً جو 

ساب لوگ ہللا کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے انہوں نے ح

 کے دن کو بھال دیا ہے۔
 

يْ  ِ ْيَن َكَفُرْوا ۚ فََويٌْل ِلـٰـَّلَّ ِ ِِلَ َظنُّ اَّلَّ َماَۗء َواَْلَْرَض َوَما بَيَِْنَُما َِبِطًَل ۭ ذه  ۭ 11َن َكَفُرْوا ِمَن النَّاِر  َوَما َخلَْقنَا السَّ

یہ گمان تو ( ۱) اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا

 کافروں کا ہے سو کافروں کے لئے خرابی ہے آگ کی۔
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بلکہ ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ یہ کہ میرے بندے میری عبادت کریں،  ۱۔۴۷

جو ایسا کرے گا، میں اسے بہترین جزا سے نوازوں گا اور جو میری عبادت و اطاعت سے 

 اب ہے۔سرتابی کرے گا، اس کے لئے جہنم کا عذ
 

َعُل الُْمتَِّقْْيَ ََكلْ  ِت ََكلُْمْفِسِدْيَن ِِف اَْلَْرِض ۡ َاْم ََنْ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ َعُل اَّلَّ اِر  َاْم ََنْ  11ُفجَّ

( ہمیشہ)کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان الئے اور نیک عمل کئے ان کے برابر کر دیں گے جو 

 ا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟زمین میں فساد مچاتے رہے، ی
 

يهِتٖه َوِلَيَتَذكََّر ُاولُوا اَْلَلَْباِب       ا اه َُّرْوٓ ب ٌك ِلَٰيدَّ َ ُه ِالَْيَك ُمَبه ٌب َانَْزلْنه  1١ِكته

یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں 

 مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔پر غور و فکر کریں اور عقل
 

اٌب     َّٗهٓ َاوَّ َن ۭ ِنْعَم الَْعْبُد ۭ ِان اٗوَد ُسلَْيمه  ۭ 11َوَوَهْبنَا ِلَ

عطا فرمایا، جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بیحد رجوع کرنے ( نامی فرزند)اور ہم نے داؤد کو سلیمان 

 واال تھا۔
 

ِفنهُت ا    10لِْجَياُد    ِاْذ ُعرَِض عَلَْيِه ِِبلَْعَِشِٰ الٰصه

 (۱)جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کئے گئے 

یعنی حضرت سلیمان علیہ السالم نے بغرض جہاد جو گھوڑے پالے ہوئے تھے، وہ عمدہ  ۱۔۲۱

نسل تیز رو گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السالم پر معائنے کے لئے پیش کئے گئے، ظہر یا 

 ک کے وقت کو کہتے ہیں، جسے شام سے تعبیر کرتے ہیں۔عصر سے لے کر آخر دن ت
 

ْ ۚ َحِٰته تََواَرْت ِِبلِْحَجاِب     ٓ َاْحَبْبُت ُحبَّ الَْخْْيِ َعْن ِذْكِر َرِٰبِ ْ  ۪ 11فََقاَل ِاِّنٰ

تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک 

 چھپ گیا۔( آفتاب)کہ 
 

ْوِق َواَْلَْعنَاِق   ا ِِبلسُّ ْوَها عََٰلَّ ۭ فََطِفَق َمْسحًۢ  11ُردُّ

پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر ! کو دوبارہ میرے سامنے الؤ( گھوڑوں)ان 

 (۱)دیا 

اس آیت کا مفہوم۔ مطلب ہوگا کہ گھوڑوں کے معانیہ میں حضرت سلیمان علیہ السالم کی  ۱۔۲۲

نماز یا وظیفہ خاص رہ گیا جو اس وقت کرتے تھے جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا  عصر کی

اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہوگیا کہ سورج کا پردہ مغرب میں چھپ 

گیا اور ہللا کی یاد، نماز یا وظیفہ رہ گیا۔ چنانچہ اس کی تالفی اور ازالے کے لئے انہوں نے 

کی راہ میں قتل کر ڈالے، امام شوکانی اور ابن کثیر وغیرہ نے اس تفسیر کو سارے گھوڑے ہللا 

 ترجیح دی ہے
 

ٖه َجَسًدا ُُثَّ َاََنَب    يِٰ َن َوَالَْقْينَا عَٰله ُكْرس ِ  11َولََقْد فَتَنَّا ُسلَْيمه

 (۱)کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا پھر ( علیہ السالم)اور ہم نے سلیمان 

 اس نے رجوع کیا۔
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یہ آزمائش کیا تھی، کرسی پر ڈاال گیا جسم کس چیز کا تھا؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس  ۱۔۲٤

کی بھی کوئی تفصیل قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ملتی۔ البتہ بعض مفسرین نے صحیح حدیث 

السالم نے  سے ثابت ایک واقعہ کو اس پر چسپاں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ

ہم ( تھی ٢۰یا  ۷۰جن کی تعداد )ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے 

بستری کرونگا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں جو ہللا کی راہ میں جہاد کریں۔ اور اس پر انشاء 

وا کہ سوائے ایک بیوی نتیجہ یہ ہ( یعنی صرف اپنی ہی تدبیر پر سارا اعتماد کیا)ہللا نہیں کہا تھا 

کے کوئی بیوی حاملہ نہیں ہوئی۔ اور حاملہ بیوی نے جو بچہ جنا، وہ ناقص یعنی آدھا تھا۔ نبی 

صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السالم انشاء ہللا کہہ لیتے تو سب سے مجاہد پیدا 

 (صحیح بخاری)ہوتے 
 

اُب   قَاَل َرٰبِ اْغِفْر ِلْ َوَهْب ِلْ  ََّك َانَْت الَْوهَّ ْنْۢ بَْعِدْي ۚ ِان َْْۢبِغْي َِلََحٍد ِمٰ  11ُمْلًَك َلَّ يَن

مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی ! کہا اے میرے رب

 تو بڑا ہی دینے واال ہے۔( ۱)کے الئق نہ ہو ( شخص)

حکمت و مشیت کے تحت پوری یعنی شاہ سواروں کی فوج پیدا ہونے کی آرزو، تیری  ۱۔۲٢

نہیں ہوئی، لیکن اگر مجھے ایسی با اختیار بادشاہت عطا کر دے کہ ویسی بادشاہت میرے سوا یا 

میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، تو پھر اوالد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ دعا بھی ہللا کے 

 دین کے غلبے کے لئے ہی تھی۔
 

ِر  ْرََن ََلُ الٰرِيَْح َّتْ َّٰ    11ْي ِِبَْمِرٖه ُرَخاًۗء َحْيُث َاَصاَب   فََس

پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا 

 دیا کرتی تھی۔

ہم نے سلیمان علیہ السالم کی دعا قبول کرلی اور ایسی بادشاہی عطا کی جس میں ہوا بھی  ۱۔۲٦

ی سے چلنے واال بتایا ہے، جب کہ دوسرے مقام پر اسے ان کے ماتحت تھی، جہاں ہوا کو نرم

تند و تیز کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا پیدائشی قوت کے لحاظ سے تند ہے۔ لیکن سلیمان علیہ 

السالم کے لئے اسے نرم کر دیا گیا یا حسب ضرورت وہ کبھی تند ہوتی کبھی نرم، جس طرح 

 (فتح القدیر)حضرت سلیمان علیہ السالم چاہتے 
 

اٍص    غَوَّ ِطْْيَ ُكَّ بَنَّاٍۗء وَّ يه    11َوالش َّ

ہر عمارت بنانے والے کو اور غوط خور ( ان کے ماتحت کر دیا)جنات کو بھی ( طاقتور)اور 

 کو۔
 

ِنْْيَ ِِف اَْلَْصَفاِد   َخرِْيَن ُمَقرَّ اه  11وَّ

 (۱)اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے 

ے جو سرکش یا کافر ہوتے، انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا، تاکہ وہ اپنے جنات میں س ۱۔۲۲

 کفر یا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کرسکیں۔
 

َذا َعَطاُۗؤََن فَاْمُُنْ َاْو َاْمِسْك ِبغَْْيِ ِحَساٍب      1١ھه

 ۔(۱)یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں 

ا کے مطابق ہم نے تجھے عظیم بادشاہی سے نواز دیا، اب انسانوں میں سے یعنی تیری دع ۱۔۲٢

 جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، تجھ سے ہم حساب بھی نہیں لیں گے۔
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ٍب    ى َوُحْسَن َماه    11َوِانَّ ََلٗ ِعْنَدََن لَُزلْفه

 (۱)ان کے لئے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانا ہے 

نیاوی جاہ و مرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیہ یعنی د ۱۔٤۰

 السالم کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا۔
 

عََذاٍب      ُن ِبُنْصٍب وَّ ْيطه ِنَ الش َّ ْ َمس َّ َّٗهٓ َاِّنٰ ى َرب ُّْوَب ۘ ِاْذ ََنده  ۭ 10َواْذُكْر َعْبَدََنٓ َاي

ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ ( بھی)کا  (علیہ السالم)اور ہمارے بندے ایوب 

 (۱)مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے 

حضرت ایوب علیہ السالم کی بیماری اور اس میں ان کا صبر مشہور ہے جس کے مطابق  ۱۔٤۱

ہللا تعاٰلی نے اہل و مال کی تباہی اور بیماری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی جس میں وہ 

سال مبتال رہے۔ حٰتی کہ صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی جو صبح شام ان کی خدمت کئی 

کرتی اور ان کو کہیں کام کاج کرکے بقدر کفالت رزق کا انتظام بھی کرتی۔ اس کی نسبت شیطان 

کی طرف اس لئے کی گئی ہے درآں حالیکہ سب کچھ کرنے واال صرف ہللا ہی ہے، کہ ممکن 

ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے ہوں جس پر یہ آزمائش آئی یا پھر ہے شیطان کے وسوسے 

بطور ادب کے ہے کہ خیر کا ہللا تعاٰلی کی طرف اور شر کو اپنی یا شیطان کی طرف منسوب 

 کیا جاتا ہے۔
 

اٌب     َْشَ َذا ُمْغتََسلٌۢ َِبِرٌد وَّ  11ُاْرُكْض ِبرِْجِِلَ ۚ ھه

 (۱)پینے کا پانی ہے  اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور

ہللا تعاٰلی نے حضرت ایوب علیہ السالم کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر  ۱۔٤۴

پاؤں مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہوگیا۔ اس کے پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور 

یک سے غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہوگئیں بعض کہتے ہیں کہ یہ دو چشمے تھے، ا

غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے، 

 یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔
 

ى َِلُوِل اَْلَلَْباِب    َّا َوِذْكره ن ًة ِمٰ َعهُْم َرْْحَ ٓ َاْهَِلٗ َوِمثْلَهُْم مَّ  11َوَوَهْبنَا ََلٗ

( خاص)ا بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمای

 ۔(۴)اور عقلمندوں کی نصیحت کے لئے ( ۱)رحمت سے، 

بعض کہتے ہیں کہ پہال کنبہ جو بطور آزمائش ہالک کر دیا گیا تھا، اسے زندہ کر دیا گیا  ۱۔٤۲

بت نہیں اور اس کی مثل اور مذید کنبہ عطا کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثا

ہے، زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ہللا نے پہلے سے زیادہ مال و اوالد سے انہیں 

 نواز دیا جو پہلے سے دگنا تھا۔ 

یعنی ایوب علیہ السالم کو سب کچھ دوبارہ عطا کیا، تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے  ۴۔٤۲

حاصل کریں اور وہ بھی ابتالء  عالوہ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اہل دانش اس سے نصیحت

 و شدائد پر اسی طرح صبر کریں جس طرح ایوب علیہ السالم نے کیا۔
 

اٌب   َّٗهٓ َاوَّ ــنَْث ِۭاَنَّ َوَجْدنهُه َصاِبًرا ۭ ِنْعَم الَْعْبُد ۭ ِان  11 َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا فَاْْضِْب ِبٰٖه َوََل ََتْ

سچ ( ۱)لے کر مار دے اور قسم کا خالف نہ کر ( جھاڑو)اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا 

 تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے واال۔
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بیماری کے ایام میں خدمت گزار بیوی کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ایوب علیہ  ۱۔٤٤

ی تھی، صحت یاب ہونے کے بعد ہللا تعاٰلی نے السالم نے اسے سو کوڑے مارنے کی قسم کھائ

 فرمایا، سو تنکوں والی جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اسے مار دے، تیری قسم پوری ہو جائیگی۔
 

َق َويَْعُقْوَب ُاوِل اَْلَيِْدْي َواَْلَبَْصاِر  ِهْْيَ َوِاْْسه َدََنٓ ِاْبره   11َواْذُكْر ِعبه

کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں ( علیہم السالم)ب ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقو

 تھے۔( ۱)اور آنکھوں والے 

یعنی عبادت اٰلہی اور نصرت دین میں بڑے قوی اور دینی و علمی نصیرت میں ممتاز  ۱۔٤٢

تھے بعض کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہللا تعاٰلی کا خاص انعام و احسان ہوا یا یہ لوگوں پر 

 الے تھے۔احسان کرنے و
 

اِر   اِلَصٍة ِذْكَرى الَّ ُْم ِِبَ ٓ َاْخلَْصِنه  ۚ 11ِاَنَّ

 ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔

یعنی ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لئے چن لیا تھا، چنانچہ آخرت ہر وقت ان کے  ۱۔٤٦

بھی ہللا کی ایک بڑی نعمت اور زاہد و تقوٰی آخرت کا ہر وقت استحضار، یہ )سامنے رہتی تھی 

 یا وہ لوگوں کو آخرت اور ہللا کی طرف بالنے میں کوشاں رہتے تھے۔( کی بنیاد
 

ُْم ِعْنَدََن لَِمَن الُْمْصَطَفْْيَ اَْلَْخيَاِر    11َۭوِاِنَّ

 یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔
 

ِعْيَل َوالْيَ  َن اَْلَْخيَاِر  َواْذُكْر ِاَْسه  ۭ 11َسَع َوَذا اْلِكْفِل ۭ َوُك  ِمٰ

 تھے۔( ۱)کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ ( علیہم السالم)اسماعیل، یسع اور ذوالکفل 

یسع علیہ السالم کہتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السالم کے جانشین تھے، ال تعریف کے  ۱۔٤۲

َن  ۘ  َواِْسٰمِعْیَل َواِْدِرْیَس َوَذا اْلِكْفِل )ے لئے دیکھئے لئے ہے اور عجمی نام ہے ذوالکفل ک ُكلٌّ مِّ

بِِرْینَ   کا حاشیہ۔( 45:۔ االنبیاء43( الٰصٰ
 

ٍب     َذا ِذْكٌر ۭ َوِانَّ ِللُْمتَِّقْْيَ لَُحْسَن َماه    11ھه

 یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔
 

بَْواُب    َجنٰهِت عَْدٍن مُّ  َّهُُم اَْلَ  ۚ 11َفتََّحًة ل

 جنتیں جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔( یعنی ہمیشگی والی)
 

اٍب      َْشَ ٍة وَّ ْْيَ ِفْْيَا يَْدُعْوَن ِفْْيَا ِبَفاِكهٍَة َكِثْْيَ
ِٕ
 10ُمتَِّكَٔـــ

کی شرابوں کی  جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم

 فرمائشیں کر رہے ہیں۔
 

ْرِف َاْتَراٌب     ُت الطَّ  11َوِعْنَدُِهْ قهِّصه

 ۔(۱)اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی 

یعنی جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں سے حد سے بڑھنے والی نہیں ہونگی۔ اَْتَراب تِْرب کی  ۱۔٢۴

 (فتح القدیر)مال کی حامل جمع ہے، ہم عمر ال زوال حسن و ج
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َذا َما تُْوعَُدْوَن ِلَيْوِم الِْحَساِب     11ھه

 یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لئے کیا جاتا تھا۔
 

ََّفاٍد    َذا لَِرْزقُنَا َما ََلٗ ِمْن ن  ښ11ِانَّ ھه

 (۱)ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ( خاص)بیشک روزیاں 

بمعنی عطیہ ہے اور ٰھَذا سے ہر قسم کی مذکور نعمتیں اور وہ اکرام و اعزاز مراد  رزق، ۱۔٢٤

ہے جن سے اہل جنت بہرہ یاب ہوں گے۔ نفاد کے معنی خاتمے کے ہیں یہ نعمتیں بھی غیر فانی 

 ہوں گی اور اعزاز و اکرام بھی دائمی۔
 

ٍب    ِغْْيَ لَـَّشَّ َماه َذا   ۭ َوِانَّ ِللٰطه    11ھه

 بڑی بری جگہ ہے۔( ۴)سرکشوں کے لئے ( یاد رکھو کہ( )۱)ہوئی جزا،  یہ تو

 یعنی مذکورہ اہل خیر کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اہل شر کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ ۱۔٢٢

طَاِغْیَن جنہوں نے ہللا کے احکام سے سرکشی اور رسولوں کو جھٹالیا یَْصلُْوَن کے معنی  ۴۔٢٢

 ل ہونگے۔ہیں یَْدُخلُوَن داخ
 

َ    ۚ يَْصلَْوَِنَا ۚ فَِبئَْس الِْمهَاُد    َّنَّ  11ََجَ

 کیا ہی برا بچھونا ہے۔( آہ)دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے 
 

اٌق    غَسَّ ْْيٌ وَّ َذا     فَلَْيُذْوقُْوُه َْحِ    11ھه

 (۱)یہ ہے، پس اسے چکھیں، گرم پانی اور پیپ 

چکھو، گرم کھولتا ہو پانی، جو ان کی آنتوں کو کاٹ  یہ ہے پینے گرم پانی اور پیپ، اسے ۱۔٢۷

ڈالے گا، جہنمیوں کی کھالوں سے جو پیپ اور گندا لہو نکلے گا یا نہایت ٹھنڈا پانی، جس کا پینا 

 نہایت مشکل ہوگا۔
 

ٖهٓ َاْزَواٌج    َخُر ِمْن َشُْكِ اه  ۭ 11وَّ

 اس کے عالوہ اور طرح طرح کے عذاب۔
 

ْقتَِحمٌ  َذا فَْوٌج مُّ ُْم َصالُوا النَّاِر   ھه ْم ۭ ِاِنَّ َعُُكْ ۚ ََل َمْرَحبًۢا ِّبِ  11مَّ

کوئی خوش آمدید ان کے لئے ( ۱)جانی والی ہے، ( آگ میں)یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ 

 یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔( ۴)نہیں ہے 

ت سے کہیں گے، جب جہنم کے دروازوں پر کھڑے فرشتے ائمہء کفر اور پیشوایان ضالل ۱۔٢٢

پیروکار قسم کے کافر جہنم میں جائیں گے یا ائمہ کفر و ضاللت آپس میں یہ بات، پیروکاروں 

 کی طرف اشارہ کرکے کہیں گے۔ 

یہ لیڈر، جہنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لئے، فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں  ۴۔٢٢

 کہیں گے َرْحبَۃ کے معنی وسعت و فراخی کے ہیں۔
 

ْمُتُمْوُه لَنَا   ۚ فَِبئَْس الَْقَراُر    11قَالُْوا بَْل َانَُْتْ ۣ ََل َمْرَحبًۢا ِبُُكْ ۭ َانَُْتْ قَدَّ

وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لئے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تم ہی نے تو اسے پہلے ہی 

 پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔( ۱)سے ہمارے سامنے ال رکھا تھا 
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یعنی تم ہی کفر و ضاللت کے راستے ہمارے سامنے مزین کرکے پیش کرتے تھے، یوں  ۱۔٦۰

گویا اس عذاب جہنم کے پیش کار تم ہی ہو۔ یہ پیروکار، اپنے پیروی کرنے والوں سے کہیں 

 گے۔
 

َذا فَزِْدُه عََذاًِب ِضْعفًا ِِف النَّاِر   َم لَنَا ھه َّنَا َمْن قَدَّ  10قَالُْوا َرب

اس ( ۱)ہمارے لئے پہلے سے نکالی ہو ( کفر کی رسم)جس نے ! اے ہمارے ربوہ کہیں گے 

 (۴)کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے 

یعنی جنہوں نے ہمیں کفر کی دعوت دی اور اسے حق و صواب باور کرایا۔ یا جنہوں نے  ۱۔٦۱

 ہمیں کفر کی طرف بال کر ہمارے لئے یہ عذاب آگے بھیجا۔ 

قَاَل اْدُخلُْوا فِْيٓ اَُمٍم قَْد )جسے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے مثاًل یہ وہی بات ہے  ۴۔٦۱

ْنِس فِي النَّاِر   َن اْلِجنِّ َوااْلِ ةٌ لََّعنَْت اُْختَھَا ۘ  َخلَْت ِمْن قَْبلُِكْم مِّ ى اَِذا ادَّاَرُكْوا فِْیھَا  ۘ  ُكلََّما َدَخلَْت اُمَّ َحتٰٰ

َن النَّاِر ۘ  ٰرىھُْم اِلُْوٰلىھُْم َربَّنَا ٰھُٓؤاَل قَالَْت اُخْ  ۘ  َجِمْیًعا   قَاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف  ڛِء اََضلُّْونَا فَٰاتِِھْم َعَذابًا ِضْعفًا مِّ

ٰلِكْن الَّ تَْعلَُمْونَ  ۔ 11( َربَّنَآ ٰاتِِھْم ِضْعفَْیِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنھُْم لَْعنًا َكبِْیًرا( )14:۔ االعراف7( وَّ

 ۔(84:باالحزا
 

اِر    َن اَْلَْْشَ ُِهْ ِمٰ ى رَِجاًَل ُكنَّا نَُعدُّ  ۭ 11َوقَالُْوا َما لَنَا ََل نَره

اور جہنمی کہیں گے کیا یہ بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں 

 ۔(۱)میں شمار کرتے تھے 

بالل و سلیمان وغیرہم رضی ہللا  اَ ْشَرار سے مراد فقراء مومنین ہیں، جیسے عمار، جناب، ۱۔٦۴

عنہم، انہیں رؤسائے مکہ ازراہ خبث برے لوگ کہتے تھے اور اب بھی اہل باطل حق پر چلنے 

 والوں کو بنیاد پرست، دہشت گرد، انتہا پسند وغیرہ القاب سے نوازتے ہیں۔
 

ِرَّيًّ َاْم َزاغَْت َعِْنُُم اَْلَبَْصاُر   ُْم ِِسْ ْذِنه َ  11َاَّتَّ

 (۴)یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں ( ۱)نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا کیا ہم 

 یعنی دنیا میں، جہاں ہم غلطی پر تھے؟ ۱۔٦۲

 یا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی یہیں کہیں ہیں، ہماری نظریں انہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں۔ ۴۔٦۲
 

ِِلَ لََحــق  ََّتَاُُصُ َاْهِل النَّاِر      11ِانَّ ذه

 (۱)نو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا یقین جا

یعنی آپس میں ان کی تکرار اور ایک دوسرے کو مورد طعن بنانا، ایک ایسی حقیقت ہے  ۱۔٦٤

 جس میں تکلف نہیں ہوگا۔
 

ُ الَْواِحُد الَْقهَّاُر   ٍ ِاَلَّ اّلٰله َما ِمْن ِاَله ََّمآ َاََن ُمنِْذٌر    ڰ وَّ  ۚ 11قُْل ِان

اور بجز ہللا واحد غالب کے کوئی ( ۱)کہ میں تو صرف خبردار کرنے واال ہوں  !کہہ دیجئے

 الئق عبادت نہیں۔
 

ِت َواَْلَْرِض َوَما بَيَِْنَُما الَْعزِيُْز الْغَفَّاُر   وه مه  11َربُّ السَّ

جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا 

  ہے۔بخشنے واال
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   11قُْل ُهَو نََبٌؤا َعِظْْيٌ    

 (۱)آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے 

یعنی میں تمہیں جس عذاب اخروی سے ڈرا رہا اور توحید کی دعوت دے رہا ہوں یہ بڑی  ۱۔٦۷

خبر ہے، جس سے اعراض و غفلت نہ برتو، بلکہ اس پر توجہ دینے اور سنجیدگی سے غور 

 کرنے کی ضرورت ہے۔
 

 11َانَُْتْ َعْنُه ُمْعرُِضْوَن   

 جس سے تم بےپروا ہو رہے ہو۔
 

َتِصُمْوَن      ٓ ِاْذ َُيْ  11َما ََكَن ِلَ ِمْن ِعَْلٍۢ ِِبلَْمََلِ اَْلَعْٰله

کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے ( بات چیت کا)مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی 

(۱) 

تے ہیں، یعنی وہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ مالء اعٰلی سے مراد فرش ۱۔٦٢

سے مراد وہ گفتگو ہو جو تخلیق آدم علیہ السالم کے ( بحث و تکرار)ممکن ہے، اس اختصام 

 وقت ہوئی۔ جیسا کہ آگے اس کا ذکر آرہا ہے۔
 

ِبْْيٌ     ََّمآ َاََن نَِذيٌْر مُّ ٓ َان ٓ ِاَلَّ ِاَلَّ ُّْوْحه  11ِاْن ي

 ۔(۱)ری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف آگاہ کر دینے واال ہوں می

یعنی میری ذمہ داری یہی ہے کہ میں وہ فرائض و پیغام تمہیں بتادوں جن کے اختیار  ۱۔۷۰

 کرنے سے تم عذاب اٰلہی سے بچ جاؤ گے۔
 

نْ  ا ِمٰ ْ َخاِلقٌۢ بََّشً َكِة ِاِّنٰ
ِٕ
َُّك ِللَْملهۗى  10ِطْْيٍ      ِاْذ قَاَل َرب

کرنے ( ۴)میں مٹی سے انسان کو پیدا ( ۱)جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا 

 واال ہوں۔

یہ قصہ اس سے قبل سورة بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ  ۱۔۷۱

 کہف میں بیان ہو چکا ہے اب اسے یہاں بھی اجماالً بیان کیا جا رہا ہے۔ 

یعنی ایک جسم، جنس بشر سے بنانے واال ہوں۔ انسان کو بشر، زمین سے اس کی  ۴۔۷۱

مباشرت کی وجہ سے کہا۔ یعنی زمین سے ہی اس کی ساری وابستگی ہے اور وہ سب کچھ اسی 

 زمین پر کرتا ہے۔ یا اس لئے کہ وہ بادی البشرة ہے۔ یعنی اس کا جسم یا چہرہ ظاہر ہے
 

يُْتٗه َونَفَ  ِدْيَن   فَِاَذا َسوَّ ِ ْوِ ْ فََقُعْوا ََلٗ ْسه ُت ِفْيِه ِمْن رُّ ْٰ11 

تو تم سب ( ۴)اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، ( ۱)سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کرلوں 

 (۲)اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا 

 یعنی اسے انسانی پیکر میں ڈھال لوں اور اس کے تمام اجزا درست اور برابر کر لوں۔  ۱۔۷۴

یعنی وہ روح، جس کا میں ہی مالک ہوں، میرے سوا اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اور  ۴۔۷۴

جس کے پھونکتے ہی یہ پیکر خاکی، زندگی، حرکت اور توانائی سے بہرہ یاب ہو جائے گا۔ 

انسان کے شرف و عظمت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ اس میں وہ روح پھونکی گئی ہے جس 

 نی روح قرار دیا ہے۔ کو ہللا تعاٰلی نے اپ

یہ سجدہ تحیہ یا سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عبادت نہیں۔ یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا، اسی  ۲۔۷۴

لئے ہللا نے آدم علیہ السالم کے لئے فرشتوں کو اس کا حکم دیا۔ اب اسالم میں تعظیمی سجدہ 
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وسلم نے فرمایا، اگر یہ بھی کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی ہللا علیہ 

 مشکٰوة، کتاب النکاح)جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے 
 

ُعْوَن   َكُة ُُكُّهُْم َاَْجَ
ِٕ
   11فََسَجَد الَْملهۗى

 (۱)چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا 

ی فرشتے جیسی مقدس یہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مسجود مالئک بنایا۔ یعن ۱۔۷۲

 مخلوق نے تعظیماً سجدہ کیا۔
 

ِفرِْيَن    َتْكََبَ َوََكَن ِمَن اْلكه ٓ ِابِْليَْس ۭ ِاس ْ  11ِاَلَّ

 (۴)اور وہ تھا کافروں میں سے ( ۱)، اس نے تکبر کیا (نہ کیا)مگر ابلیس نے 

عنی ابلیس اگر ابلیس کو صفات مالئکہ سے متصف مانا جائے تو یہ استثنا متصل ہوگا ی ۱۔۷٤

اس حکم سجدہ میں داخل ہوگا بصورت دیگر یہ استثنا منقطع ہے یعنی وہ اس حکم میں داخل 

نہیں تھا لیکن آسمان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی حکم دیا گیا۔ مگر اس نے تکبر کی وجہ 

 سے انکار کر دیا۔ 

ی وجہ سے وہ یعنی ہللا تعاٰلی کے حکم کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے استکبار ک ۴۔۷٤

 کافر ہوگیا۔ یا ہللا کے علم میں وہ کافر تھا۔
 

َت َاْم ُكْنَت ِمَن الَْعاِلْْيَ    َتْكََبْ  11قَاَل يهٓـِابِْليُْس َما َمنََعَك َاْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت ِبَيَديَّ   ۭ َاس ْ

سے میں نے تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ج! فرمایا اے ابلیس( ہللا تعاٰلی نے

کیا تو کچھ گھمنڈ میں آگیا ہے؟ یا تو بڑے درجے والوں میں سے ( ۱)اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا 

 ہے۔

یہ بھی انسان کے شرف و عظمت کے اظہار کے لئے فرمایا، ورنہ ہرچیز کا خالق ہللا ہی  ۱۔۷٢

 ہے۔
 

َخلَْقتَٗه  ٍر وَّ نُْه ۭ َخلَْقتَِنْ ِمْن َنَّ  11ِمْن ِطْْيٍ    قَاَل َاََن َخْْيٌ ِمٰ

اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اور اسے مٹی سے 

 (۱)بنایا ہے 

یعنی شیطان نے یہ سمجھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے۔ حاالنکہ یہ  ۱۔۷٦

وسرے پر ہیں۔ اس میں سے کسی کو د( ہم جنس یا قریب قریب ایک ہی درجے میں)سب جواہر 

ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ عارض، آگ کے ( خارجی سبب)شرف کسی عارض

مقابلے میں، مٹی کے حصے میں آیا، کہ ہللا نے اسی سے آدم علیہ السالم کو اپنے ہاتھوں سے 

بنایا۔ پھر اس میں اپنی روح پھونکی اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف و 

وہ ازیں آگ کا کام جال کر خاکستر کر دینا، جب کہ مٹی اس کے برعکس عظمت حاصل ہے۔ عال

 انواع و اقسام کی پیداوار کا مأخذ ہے۔
 

ََّك َرِجْْيٌ       ښ11قَاَل فَاْخُرْج ِمِْنَا فَِان

 ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہوا۔
 

ْيِن  ٓ ِاٰله يَْوِم اٰلِ ِانَّ عَلَْيَك لَْعنَِّتْ   11وَّ

 اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے
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ٓ ِاٰله يَْوِم يُْبَعثُْوَن      11قَاَل َرٰبِ فََانِْظْرِِنْ

 کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔
 

ََّك ِمَن الُْمْنَظرِْيَن       11قَاَل فَِان

 میں سے ہے۔ فرمایا تو مہلت والوں( ہللا تعاٰلی نے)
 

 10ِاٰله يَْوِم الَْوقِْت الَْمْعلُْوِم  

 متعین وقت کے دن تک۔
 

ِعْْيَ    ُْم َاَْجَ ْغِويَِنَّ ِتَك ََلُ    11قَاَل فَِبِعزَّ

 میں ان سب کو یقیناً بہکا دونگا۔! کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم
 

 11ِاَلَّ ِعَباَدَك ِمِْنُُم الُْمْخلَِصْْيَ   

 ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ بجز تیرے
 

 ۚ 11قَاَل فَالَْحقُّ ۡ َوالَْحقَّ َاقُْوُل   

 فرمایا سچ تو یہ ہے، اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں۔
 

ِعْْيَ    ْن تَِبَعَك ِمِْنُْم َاَْجَ َ ِمنَْك َوِممَّ ْملَــــ نَّ ََجََّنَّ  11ََلَ

 جہنم کو بھر دونگا۔( بھی)کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں میں 
 

ِفْْيَ    َمآ َاََن ِمَن الُْمَتَُكِٰ لُُُكْ عَلَْيِه ِمْن َاْجٍر وَّ  11قُْل َمآ َاْســـ 

اور نہ میں تکلف کرنے والوں ( ۱)کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا 

 ۔(۴)میں سے ہوں 

 صرف امر اٰلہی ہے، دنیا کمانا نہیں۔ یعنی اس دعوت و تبلیغ سے میرا مقصد  ۱۔۲٦

یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر ہللا کی طرف ایسی بات منسوب کردوں جو اس نے نہ کہی  ۴۔۲٦

ہو یا میں تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت دوں جس کا حکم ہللا نے مجھے نہ دیا ہو بلکہ کوئی 

 کمی بیشی کئے بغیر میں ہللا کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں۔
 

لَِمْْيَ     11ِاْن ُهَو ِاَلَّ ِذْكٌر ِلٰلْعه

 ۔(۱)ہے ( و عبرت)یہ تمام جہان والوں کے لئے سرا سر نصیحت 

یعنی یہ قرآن، وحی یا وہ دعوت، جو میں پیش کر رہا ہوں، دنیا بھر کے انسانوں اور  ۱۔۲۷

 جنات کے لئے نصیحت ہے۔ بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے کا قصد کرے۔
 

   11لََتْعلَُمنَّ نََبَاٗه بَْعَد ِحْْيٍ   وَ 

 ۔(۱)جان لو گے ( صحیح طور پر)یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد 

یعنی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، جو وعدے وعید ذکر کئے ہیں، ان کی حقیقت  ۱۔۲۲

وم بدر کو واضح ہوئی، و صداقت بہت جلد تمہارے سامنے آجائے گی۔ چنانچہ اس کی صداقت ی

 فتح مکہ کے دن ہوئی یا پھر موت کے وقت تو سب پر ہی واضح ہو جاتی ہے۔
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 سورة الزمر
 (۷٢۔ تعداد آیات  ۲٢سورة الزمر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم 

 
ِ الَْعزِيِْز الَْحِكْْيِ  ِب ِمَن اّلٰله  Ǻتََْنِيُْل اْلِكته

 اس کتاب کا اتارنا ہللا تعاٰلی غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔
 

ْيَن  ُ اٰلِ َ ُمْخِلًصا َلَّ َب ِِبلَْحٰقِ فَاْعُبِد اّلٰله ٓ َاْنَزلْنَآ ِالَْيَك اْلِكته  Ąِۭاَنَّ

نازل فرمایا ہے پس آپ ہللا ہی کی ( ۱)طرف حق کے ساتھ  یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی

 (۴)عبادت کریں، اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے 

یعنی اس میں توحید و رسالت، معاد اور احکام و فرائض کا جو اثبات کیا گیا ہے، وہ سب  ۱۔۴

 حق ہے اور انہی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔ 

کے معنی یہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں اور اخالص کا مطلب ہے صرف ہللا کی دین  ۴۔۴

رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا۔ آیت، نیت کے وجوب اور اس کے اخالص پر دلیل ہے۔ 

' حدیث میں بھی اخالص نیت کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کر دی گئی ہے کہ اِنََّما االَْعَماُل بِالنِّیَّاِت 

یعنی جو عمل خیر ہللا کی رضا کے لئے کیا جائے گا، ' مدار نیتوں پر ہے عملوں کا دارو 

وہ مقبول اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ( بشرطیکہ وہ سنت کے مطابق ہو)

 ہوگی، وہ نامقبول ہوگا۔
 

ُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ َاْوِلَياَۗء ۘ  َ يَْن اَّتَّ ِ ْيُن الَْخاِل ُُّ ۭ َواَّلَّ ِ اٰلِ ُُكُ بَيَِْنُْم ِِفْ َما ُِهْ ِفْيِه ُيَْ  َاََل ّلِلٰه َ َُيْ ى ۭ ِانَّ اّلٰله ِ ُزلْفه َ ََل َما نَْعُبُدُِهْ ِاَلَّ ِلُيَقٰرِبُْوََنٓ ِاَٰل اّلٰله َتِلُفْوَن ڛ ِانَّ اّلٰله

ِذٌب َكفَّاٌر   Ǽَُّيِْدْي َمْن ُهَو كه

وں نے اس کے سوا اور جن ہللا تعاٰلی ہی کے لئے خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگ! خبر دار

لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں یہ لوگ جس بارے میں اختالف کر رہے 

لوگوں کو ہللا تعاٰلی راہ نہیں )ہیں اس کا سچا فیصلہ ہللا خود کرے گا جھوٹے اور ناشکرے 

 (۱)دکھاتا 

ہللا تک ہو جائے گی  یہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے ان کی رسائی ۱۔۲

یا یہ ان کی سفارش کریں گے اور ہللا کو چھوڑ کر بے اختیار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت 

 بڑی ناشکری ہے ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح نصیب ہوسکتی ہے۔
 

 َ لُُق َما ي ا َُيْ ى ِممَّ ْصَطفه ا َلَّ َّتَِّخَذ َوَلً ُ َاْن ي ُ الَْواِحُد الَْقهَّاُر لَْو َاَراَد اّلٰله نَٗه ۭ ُهَو اّلٰله ْبحه  Ćَشاُۗء   س ُ

وہ تو ( لیکن)اگر ہللا تعاٰلی کا ارادہ اوالد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ 

 وہی ہللا تعاٰلی ہے یگانہ اور قوت واال۔( ۱)پاک ہے، وہ 
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جس طرح مشرکین کا عقیدہ تھا۔ بلکہ وہ اپنی  یعنی پھر اس کی اوالد لڑکیاں ہی کیوں ہوتیں؟ ۱۔٤

مخلوق میں سے جس کو پسند کرتا، وہ اس کی اوالد ہوتی، نہ کہ وہ جن کو وہ باور کراتے ہیں، 

 ابن کثیر)لیکن وہ تو اس نقص سے ہی پاک ہے۔ 
 

َاِر َويُكَ  َّْيَل عََٰل الِنَّ ُر ال ِت َواَْلَْرَض ِِبلَْحـٰقِ ۚ يَُكٰوِ وه مه ى ۭ َاََل ُهَو الَْعزِيْزُ َخلََق السَّ َسمًّ رِْي َِلََجٍل مُّ ْ ْمَس َوالَْقَمَر ۭ ُك  َيَّ َّْيِل َوَِسََّر الشَّ َاَر عََٰل ال ُر الِنَّ الَْغفَّاُر  ٰوِ

Ĉ 

نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر 

د کو کام پر لگا رکھا ہے۔ ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا لپیٹ دیتا ہے اور اس نے سورج چان

 ہے یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے واال ہے۔
 

ِنَيَة َاْزَواجٍ ۭ  َن اَْلَنَْعاِم ثَمه ا َوَاْنَزَل لَُُكْ ِمٰ اِحَدٍة ُُثَّ َجَعَل ِمِْنَا َزْوََجَ َّْفٍس وَّ ْن ن ُ َخلََقُُكْ ِمٰ لُُقُُكْ ِِفْ ب ُ  َُيْ ِلُُكُ اّلٰله ٍت ثَلهٍث ۭ ذه ْنْۢ بَْعِد َخلٍْق ِِفْ ُظلُمه ههِتُُكْ َخلْقًا ِمٰ ُطْوِن ُامَّ

فُْوَن  َ ِاَلَّ ُهَو ۚ فََاّٰنه تُّْصَ  Čَربُُُّكْ ََلُ الُْمِْلُ ۭ ََلٓ ِاَله

اور ( ۴)پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا ( ۱)اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے 

وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ( ۲)اتارے ( آٹھ نر و مادہ)رے لئے چوپایوں میں سے تمہا

میں، یہی ہللا تعاٰلی ( ٢)ہے تین تین اندھیروں ( ٤)ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا 

تمہارا رب ہے اس کے لئے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے 

 ہو۔

یعنی حضرت آدم علیہ السالم سے، جن کو ہللا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی طرف  ۱۔٦

 سے اس میں روح پھونکی تھی۔ 

یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السالم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اور یہ بھی اس  ۴۔٦

ق، کسی آدمی کی کا کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت حوا کے عالوہ کسی بھی عورت کی تخلی

پسلی سے نہیں ہوئی۔ یوں یہ تخلیق امر عادی کے خالف اور ہللا کی قدرت کی نشانیوں میں سے 

 ہے۔ 

یہ وہی چار قسم کے جانوروں کا بیان ہے بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور مادہ مل  ۲۔٦

 کر آٹھ ہو جاتے ہیں جن کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا ہے۔ 

مادر میں مختلف اطوار گزارتا ہے، پہلے، نطفہ، پھر َعلَقَۃَ پھر ُمْضَغۃَ پھر ہڈیوں  یعنی رحم ٤۔٦

کا ڈھانچہ، جس کے اوپر گوشت کا لباس۔ ان کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل 

 تیار ہوتا ہے۔ 

پردہ  ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا اور دوسرا رحم مادر کا اندھیرا اور تیسرا اس جھلی یا ٢۔٦

 جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ 

 یا کیوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف پھر رہے ہو؟ ٦۔٦
 

َ غَِن  َعْنُُكْ    ۣ َوََل يَْرٰضه ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر ۚ َوِاْن تَْشُكُرْوا يَْرَضُه لَُُكْ  ئُُُكْ ِبَما ُكْنَُتْ  ۭ َوََل تَِزُر َوازِ ِاْن تَْكُفُرْوا فَِانَّ اّلٰله ِٰ ْرِجُعُُكْ فَُينَب ُُِٰكْ مَّ ى ۭ ُُثَّ ِاٰله َرب ْزَر ُاْخره َرٌة ِوٰ

ُدْوِر  َّٗه عَِلـْْيٌۢ ِبَذاِت الصُّ  Ċتَْعَملُْوَن ۭ ِان

اور وہ اپنے ( ۱)بےنیاز ہے ( سب سے)کہ ہللا تعاٰلی تم ( یاد رکھو)اگر تم ناشکری کرو تو 

ہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرے گا۔ بندوں کی ناشکری سے خوش ن

اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہیں وہ 

 بتال دے گا جو تم کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔

ا اَْنتُْم َوَمْن فِي ااْلَْرِض َجِمْیًعا  َوقَاَل ُمْوٰسٓى )اس کی تشریح کے لئے دیکھئے  ۱۔۷ فَاِنَّ  ۘ  اِْن تَْكفُُرْوٓ

َ لََغنِيٌّ َحِمْیدٌ 
 کا حاشیہ۔( 4:۔ ابراہیم32( ہللٰاٰ
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نُْه نَِِسَ َما ََكَن يَدْ  ََلٗ ِنْعَمًة ِمٰ َّٗه ُمِنْيًبا ِالَْيِه ُُثَّ ِاَذا َخوَّ نَْساَن ُْض  َدعَا َرب ِ َانَْداًدا ِلُٰيِضلَّ َعْن َسِبْيِِلٖ ۭ قُْل تََمــتَّْع ِبُكْفرَِك ُعْوٓا َوِاَذا َمسَّ اَْلِ ِالَْيِه ِمْن قَْبُل َوَجَعَل ّلِلٰه

ِب النَّاِر  ََّك ِمْن َاْْصه  Ďقَِلْيًَل    ڰ ِان

اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا 

ی اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو ہے، پھر جب ہللا تعالٰ 

اور ہللا تعاٰلی کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس ( ۱)بالکل بھول جاتا ہے )دعا کرتا تھا اسے 

کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن ! اس کی راہ سے بہکائے، آپ کہہ دیجئے( اوروں کو بھی)سے 

 میں ہونے واال ہے۔ تو دوزخیوں( آخر)اور اٹھالو، 

یا اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لئے وہ دوسروں کو چھوڑ کر، ہللا  ۱۔۲

سے دعا کرتا تھا یا اس رب کو بھول جاتا ہے، جسے وہ پکارتا تھا اور پھر شرک میں مبتال ہو 

 جاتا ہے۔
 

ًما
ِٕ
قَاۗى َّْيِل َساِجًدا وَّ ََنَۗء ال ْن ُهَو قَاِنٌت اه ْيَن ََل يَْعلَُمْونَ  َامَّ ِ ْيَن يَْعلَُمْوَن َواَّلَّ ِ َتِوي اَّلَّ ِٰٖه ۭ قُْل َهْل يَس ْ َة َرب ِخَرَة َويَْرُجْوا َرْْحَ َذُر اَْله ْ ََّما يََتَذكَُّر ُاولُوا اَْلَلَْباِب ُيَّ  ۭ ِان

Ḍ   

 گزراتا ہو، آخرت( عبادت میں)بھال جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں 

اور جو اس کے برعکس ہو برابر ہو )سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو 

بتاؤ تو علم والے اور بےعلم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو ( سکتے ہیں

 (۱( )اپنے رب کی طرف سے)عقلمند ہوں۔ 

پ کو صاحب دانش و بصیرت ہی اور یہ اہل ایمان ہی ہیں، نہ کہ کفار۔ گو وہ اپنے آ ۱۔٢

سمجھتے ہوں۔ لیکن جب وہ اپنی عقل و دانش کو استعمال کرکے غور و تدبر ہی نہیں کرتے اور 

عبرت و نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے گویا وہ چوپایوں کی طرح عقل و دانش 

 سے محروم ہیں۔
 

َُّقْوا َربَُُّكْ  َمنُوا ات يَْن اه ِ ْوَن َاجْ  ۭقُْل يهِعَباِد اَّلَّ َِبُ ََّما يَُوِفَّ الٰصه ِ َواِسَعٌة ۭ ِان نَْيا َحَسـنٌَة ۭ َوَاْرُض اّلٰله ِذِه الُّ ُنْوا ِِفْ هه يَْن َاْحس َ ِ   01َرُِهْ ِبَغْْيِ ِحَساٍب  ِلَّلَّ

جو اس دنیا میں نیکی ( ۱)اپنے رب سے ڈرتے رہو ! کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو

اور ہللا تعاٰلی کی زمین بہت کشادہ ہے صبر کرنے ( ۴)یک بدلہ ہے کرتے ہیں ان کے لئے ن

 والے ہی کو ان کا پورا پورا بیشمار اجر دیا جاتا ہے۔

اس کی اطاعت کرکے، معاصی سے اجتناب کرکے اور عبادت و اطاعت کو اس کے لئے  ۱۔۱۰

 خالص کرکے۔ 

کی ابدی نعمتیں ہیں۔ بعض اس یہ تقوٰی کے فوائد ہیں۔ نیک بدلے سے مراد جنت اور اس  ۴۔۱۰ 

یعنی ہللا ' کا مفہوم یہ کرتے ہیں، کہ جو نیکی کرتے ہیں ان کے لئے دنیا میں نیک بدلہ ہے 

انہیں دنیا میں صحت و عافیت، کامیابی اور غنیمت وغیرہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن پہال مفہوم زیادہ 

 صحیح ہے۔
 

 َ ٓ ُاِمْرُت َاْن َاْعُبَد اّلٰله ْ يَْن قُْل ِاِّنٰ ُ اٰلِ    00ُمْخِلًصا َلَّ

کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہللا تعاٰلی کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے ! آپ کہہ دیجئے

 لئے عبادت خالص کرلوں۔
 

َل الُْمْسِلِمْْيَ   01َوُاِمْرُت َِلَْن اَُكْوَن َاوَّ

 (۱)اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہال فرماں بردار بن جاؤں 
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پہال اس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کرکے توحید کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی  ۱۔۱۴

 نے پیش کی۔
 

ْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْْيٍ  ٓ َاَخاُف ِاْن َعَصيُْت َرِٰبِ ْ   01قُْل ِاِّنٰ

کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ! کہہ دیجئے

 ہے۔
 

ٗ ِديِْنْ  قُلِ  َ َاْعُبُد ُمْخِلًصا َلَّ    01اّلٰله

 کہ میں تو خالص کرکے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔! کہہ دیجئے
ْم يَْوَم  ا َانُْفَسهُْم َوَاْهِلْْيِ ْوٓ ُ ِِ يَْن َخ ِ ِيَْن اَّلَّ ِِ ٰه ْن ُدْوِنٖه ۭ قُْل ِانَّ الْ َمِة ۭ َاََل فَاْعُبُدْوا َما ِشئَُْتْ ِمٰ اُن الُْمِبْْيُ الِْقيه َ ِْ ُٰ ِِلَ ُهَو الْ  01 ذه

کہ حقیقی زیاں کار وہ ہیں جو اپنے ! تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو کہہ دیجئے

آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے، یاد رکھو کہ کھلم کھال نقصان 

 یہی ہے۔
 

نَ  ْن فَْوِقهِْم ُظلـَـٌل ِمٰ َُّقْوِن  لَهُْم ِمٰ ُ ِبٖه ِعَباَدٗه ۭ يهِعَباِد فَات ِِلَ ُُيَــٰوُِف اّلٰله ْم ُظلـَـٌل ۭ ذه َِتِ  01النَّاِر َوِمْن ََتْ

ہے ( عذاب)یہی ( ۱)انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہونگے 

 سے ڈرتے رہو۔ پس مجھ! اے میرے بندو( ۴)جن سے ہللا تعاٰلی اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے 

 (فتح القدیر)یعنی ان کے اوپر نیچے آگ کے طبق ہونگے، جو ان پر بھڑک رہے ہونگے  ۱۔۱٦

یعنی مذکور خسران مبین اور عذاب ہے جس سے ہللا تعاٰلی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ  ۴،۱٦ 

 وہ اطاعت اٰلہی کا راستہ اختیار کرکے اس انجام بد سے بچ جائیں۔
 

ْيَن ا ِ ْ ِعَباِد َواَّلَّ ى ۚ فَبَّٰشِ ِ لَهُُم الْبُّْشه َّْعُبُدْوَها َوَاََنبُْوٓا ِاَٰل اّلٰله اغُْوَت َاْن ي   01ْجتَنَُبوا الطَّ

ہللا تعاٰلی کی طرف متوجہ ( ہمہ تن)اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور 

 ے۔رہے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئ
 

َك ُِهْ 
ِٕ
ى
ۗ ُ َوُاوله ُِٕىُم اّلٰله ْيَن َهده ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ نَٗه ۭ ُاوله َتِمُعْوَن الَْقْوَل فَيَتَِّبُعْوَن َاْحس َ ْيَن يَس ْ ِ  01ُاولُوا اَْلَلَْباِب اَّلَّ

اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی ہیں ( ۱)جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ پھر جو بہترین بات ہو 

 (۴)نے ہدایت کی اور یہی عقلمند بھی ہیں جنہیں ہللا تعاٰلی 

اَحَسُن سے مراد محکم اور پختہ بات، یا سب سے اچھی بات، یا عقوبیت کے مقابلے میں  ۱۔۱۲

 درگزر اختیار کرتے ہیں۔ 

کیونکہ انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا ہے، جب کہ دوسروں نے اپنی عقلوں سے  ۴۔۱۲

 فائدہ نہیں اٹھایا۔
 

َمُة الَْعَذاِب ۭ َافََانَْت تُْنِقُذ َمْن ِِف النَّاِر َافََمْن حَ   ۚ 01قَّ عَلَْيِه َُكِ

بھال جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا 

 (۱)سکتے ہیں 

نبی صلی ہللا علیہ وسلم چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے  ۱۔۱٢

ایمان لے آئیں اس میں ہللا تعاٰلی نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو سب لوگ 

بتالیا کہ آپ کی اپنی جگہ بالکل صحیح اور بجا ہے لیکن جس پر اس کی تقدیر غالب آگئی اور 

 ہللا کا کلمہ اس کے حق میں ثابت ہوگیا، اسے آپ جہنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہیں ہیں۔
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َِتَا اَْلَِْنهُر ڛ َوعْ لهِكِن ا رِْي ِمْن ََتْ ْبِنيٌَّة   َّتْ ْن فَْوِقهَا غَُرٌف مَّ ُْم لَهُْم غَُرٌف ِمٰ َّــَقْوا َرّبَّ ْيَن ات ِ ُ الِْمْيَعاَد َّلَّ ِلُف اّلٰله ِ ََۭل ُُيْ  11َد اّلٰله

ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے باال خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے 

اور وہ وعدہ ( ۱)ئے باال خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں رب کا وعدہ ہے بنا

 خالفی نہیں کرتا۔

جو اس نے مومن بندوں کے لئے کیا ہے اور جو یقینا پورا ہوگا، کہ ہللا سے وعدہ خالفی  ۱۔۴۰

 ممکن نہیں۔
 

َماِۗء َماًۗء فَسَ  َ َانَْزَل ِمَن السَّ ا ُُثَّ َالَْم تََر َانَّ اّلٰله ىُه ُمْصَفرًّ ْيُج فَََته َتِلًفا َالَْوانُٗه ُُثَّ َُّيِ ْٰ ِِلَ لََكٗه يَنَاِبْيَع ِِف اَْلَْرِض ُُثَّ ُُيْرُِج ِبٖه َزْرعًا مُّ َعُِلٗ ُحَطاًما    ۭ ِانَّ ِِفْ ذه  ََيْ

ى َِلُوِل اَْلَلَْباِب  ْكره    10ََّلِ

نی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہللا تعاٰلی آسمان سے پا

پھر اسی کے ذریعے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں ( ۱)پہنچاتا ہے 

اس میں عقلمندوں ( ۴)اور آپ انہیں زرد رنگ میں دیکھتے ہیں پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے 

 کیلئے بہت زیادہ نصیحت ہے۔

ریعے سے پانی آسمان سے اترتا ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتا یعنی بارش کے ذ ۱۔۴۱

 ہے پھر چشموں کی صورت میں نکلتا ہے یا تاالبوں اور نہروں میں جمع ہو جاتا ہے۔ 

یعنی شادابی اور ترو تازگی کے بعد وہ کھیتیاں سوکھ جاتی اور زرد ہو جاتی ہیں اور پھر  ۴۔۴۱

کی ٹہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتی  ریزہ ریزہ ہوجاتی ہیں۔ جس طرح لکڑی

 ہیں۔
 

َيِة قُلُْوُّبُْم مِٰ  ِٰٖه ۭ فََويٌْل ِلـٰـلْقهس ِ ب ْن رَّ ْسََلِم فَهَُو عَٰله نُْوٍر ِمٰ ُ َصْدَرٗه ِلَْلِ َِ اّلٰله ِبْْيٍ َافََمْن َْشَ َك ِِفْ َضلهٍل مُّ
ِٕ
ى
ۗ ِ ۭ ُاوله  11ْن ِذْكِر اّلٰله

ہللا تعاٰلی نے اسالم کے لئے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی کیا وہ شخص جس کا سینہ 

( اثر نہیں لیتے)اور ہالکی ہے ان پر جن کے دل یاد اٰلہی سے ( ۱)طرف سے ایک نور ہے 

 ہیں۔( مبتال)بلکہ سخت ہوگئے ہیں۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں 

 تعاٰلی کی طرف سے مل یعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق ہللا ۱۔۴۴

جائے پس وہ اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو، کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے 

جس کا دل اسالم کے لئے سخت اور اس کا سینہ تنگ ہو اور وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک 

 رہا ہو۔
 

تََشاِّبًا مَّ  ًبا مُّ َل َاْحَسَن الَْحِديِْث ِكته ُ نَزَّ ُْم ۚ ُُثَّ تَِلْْيُ ُجلُْوُدُِهْ َوقُلُْوُّبُْم ِاٰله ذِ َاّلٰله َشْوَن َرّبَّ ْيَن َُيْ ِ ِ َُّيِْدْي ثَاِِنَ ڰ تـَـْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجلُْوُد اَّلَّ ِِلَ ُهَدى اّلٰله ِ ۭ ذه ْكرِاّلٰله

ُ فََما ََلٗ ِمْن َهاٍد  ُّْضِلِل اّلٰله ََّشاُۗء ۭ َوَمْن ي  11ِبٖه َمْن ي

بہترین کالم نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار  ہللا تعاٰلی نے

جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے ( ۱)دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے 

آخر میں ان کے جسم اور دل ہللا تعاٰلی کے ذکر کی طرف نرم ہو ( ۴)رب کا خوف رکھتے ہیں 

تعاٰلی کہ ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے اور  جاتے ہیں یہ ہے ہللا

 جسے ہللا تعاٰلی ہی راہ بھال دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔

اَْحَسُن اْلَحِدْیِث سے مراد قرآن مجید ہے، ملتی جلتی کا مطلب، اس کے سارے حصے  ۱۔۴۲

دوسرے سے ملتے ہیں۔ یا یہ حسن کالم، اعجاز و بالغت صحت معانی وغیرہ خوبیوں میں ایک 

بھی سابقہ کتب آسمانی سے ملتا ہے یعنی ان کے مشابہ ہے مثانی، جس میں قصص و واقعات 

 اور مواعظ و احکام کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ 
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کیونکہ وہ ان وعیدوں کو اور تخویف و تہدید کو سمجھتے ہیں جو نافرمانوں کے لئے اس  ۴۔۴۲

 میں ہے۔
 

َّتَّ  ُبْوَن َافََمْن ي ِلِمْْيَ ُذْوقُْوا َما ُكْنَُتْ تَْكس ِ َمِة ۭ َوِقْيَل ِللٰظه َء الَْعَذاِب يَْوَم الِْقيه ٖه ُسْوۗ  11ـِقْي ِبَوَْجِ

( ایسے)اپنے منہ کو بنائے گا ( ڈھال)بھال جو شخص قیامت کے دن ان کے بدترین عذاب کی 

 (۱)چکھو ( وبال)ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کئے کا 

یعنی کیا یہ شخص، اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل بےخوف  ۱۔۴٤

 اور امن میں ہوگا؟ یعنی محذوف عبارت مال کر اس کا مفہوم ہوگا۔
 

ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََاتههىُُم الَْعَذاُب ِمْن َحْيُث ََل يَْشُعُرْوَن  ِ َب اَّلَّ  11َكذَّ

پھر وہاں سے عذاب آپڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا  ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹالیا،

(۱) 

 اور انہیں ان عذابوں سے کوئی نہیں بچاسکا۔ ۱۔۴٢
 

ِخَرِة اَْكََبُ ۘ لَْو ََكنُْوا يَْعلَُمْوَن  نَْيا ۚ َولََعَذاُب اَْله وِة الُّ ــْزَي ِِف الَْحيه ِٰ ُ الْ  11فََاَذاقَهُُم اّلٰله

زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری  اور ہللا تعاٰلی نے انہیں

 عذاب ہے کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔
 

َّهُْم يََتَذكَُّرْوَن  ََّعل ِن ِمْن ُكِٰ َمثٍَل ل َذا الُْقْراه بْنَا ِللنَّاِس ِِفْ ھه  ۚ 11َولـَـَقْد َْضَ

کی مثالیں بیان کر دی ہیں کیا عجب کہ وہ  اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم

 (۱)نصیحت حاصل کرلیں 

یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں  ۱۔۴۷

 میں باتیں بیٹھ جائیں اور وہ نصیحت حاصل کریں۔
 

ُقْوَن  ََّعلَّهُْم يَتَـّ ًَن َعَرِبيًّا غَْْيَ ِذْي ِعَوجٍ ل  11قُْراه

 قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرلیں۔
 

َتِويهِن َمثًََل ۭ اَ  ِكُسْوَن َوَرُجًَل َسلًَما ِلَٰرُجٍل ۭ َهْل يَس ْ ََكُۗء ُمتَشه ُجًَل ِفْيِه ُْشَ ُ َمثًََل رَّ َب اّلٰله ُِهْ ََل يَْعلَمُ َْضَ ِ ۭ بَْل اَْكََثُ  11ْوَن لَْحْمُد ّلِلٰه

ہللا تعاٰلی مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے 

ہے، کیا یہ دونوں صفت میں ( غالم)ساجھی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا 

بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ ( ۴)ہللا تعاٰلی ہی کے لئے سب تعریف ہے ( ۱)یکساں ہیں؟ 

 (۲)نہیں سمجھتے 

صرف ایک ہللا کے لئے )اور مخلص( ہللا کا شریک ٹھہرانے والے)اس میں مشرک  ۱۔۴٢

کی مثال بیان کی گئی ہے یعنی ایک غالم ہے جو کئی شخصوں کے ( عبادت کرنے والے

درمیان مشترکہ ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں اور ایک غالم ہے جس کا مالک 

کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا یہ  صرف ایک ہی شخص ہے، اس

دونوں غالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں یقینا نہیں۔ اسی طرح وہ مشرک جو ہللا کے ساتھ دوسرے 

معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے اور وہ مخلص مومن، جو صرف ایک ہللا کی عبادت کرتا ہے، 

 بر نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا برا

 اس بات پر کہ اس نے حجت قائم کر دی۔  ۴۔۴٢



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1057 

 اسی لئے ہللا کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ۲۔۴٢
 

ُتْوَن  يِٰ ُْم مَّ ِاِنَّ ََّك َميٌِٰت وَّ  ۡ 11ِان

 یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔
 

َمِة عِ  َتِصُمْوَن ُُثَّ ِانَُُّكْ يَْوَم الِْقيه ُُِٰكْ ََّتْ   10ْنَد َرب

 (۱)پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے 

آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی، سب موت سے ہمکنار ہو کر اس دنیا ! یعنی اے پیغمبر ۱۔۲۱

سے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے۔ دنیا میں تو توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے درمیان 

کا اور تم اس بارے میں جھگڑتے ہی رہے لیکن یہاں میں اس کا فیصلہ کروں گا اور نہیں ہو س

 مخلص موحدین کو جنت میں اور مشرکین و جاحدین اور مکذبین کو جہنم میں داخل کروں گا۔
 

  24پارہ  
 

ْدِق ِاْذ َجاَۗءٗه ۭ َالَيَْس  َب ِِبلٰصِ ِ َوَكذَّ ْن َكَذَب عََٰل اّلٰله ِفرِْيَن       فََمْن َاْظََلُ ِممَّ َ َمثًْوى ِلْٰلكه  11ِِفْ ََجََّنَّ

اور سچا دین جب اس کے ( ۱)اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو ہللا تعاٰلی پر جھوٹ بولے؟ 

 کیا ایسے کفار کے لئے جہنم ٹھکانا نہیں ہے؟( ۴)پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے؟ 

ہے یا اس کی بیوی ہے دراں  یعنی دعوٰی کرے کہ ہللا کے اوالد ہے یا اس کا شریک ۱۔۲۴

 حالیکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ 

جس میں توحید، احکام و فرائض ہیں، عقیدہ بعث و نشور ہے، محرمات سے اجتناب ہے،  ۴۔۴۲

مومنین کے لئے خوشخبری اور کافروں کے لئے سزائیں ہیں۔ یہ دین و شریعت جو حضرت 

 ے۔محمد رسول ہللا لے کر آئے، اسے جھوٹا بتالئ
 

ُقْوَن      َك ُِهُ الُْمتَـّ
ِٕ
ى
ۗ َق ِبٖهٓ ُاوله ْدِق َوَصدَّ ْي َجاَۗء ِِبلٰصِ ِ  11َواَّلَّ

 یہی لوگ پارسا ہیں۔( ۴)اور جس نے اس کی تصدیق کی ( ۱)اور جو سچے دین کو الئے 

اس سے پیغمبر اسالم حضرت محمد رسول ہللا مراد ہیں جو سچا دین لے کر آئے۔ بعض  ۱۔۲۲

عام ہے اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا اور ہللا کی  کے نزدیک یہ

 شریعت کی طرف کی رہنمائی کرتا ہے۔ 

بعض اس سے حضرت ابو بکر صدیق مراد لیتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول ہللا ۴۔۲۲

ہے،  صلی ہللا علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر ایمان الئے۔ بعض نے اسے بھی عام رکھا

جس میں سب مومن شامل ہیں جو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں 

 اور آپ کو سچا مانتے ہیں۔
 

ِنْْيَ     ِِلَ َجَزاُۗء الُْمْحس ِ ْم ۭ ذه ِ ا يََشاُۗءْوَن ِعْنَد َرّٰبِ  ښ11لَهُْم مَّ

یک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ ن( ۱)ان کے لئے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، 

(۴) 
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یعنی ہللا تعاٰلی ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، ان کے درجے بھی بلند فرمائے گا،  ۱۔۲٤

کیونکہ ہر مسلمان کی ہللا سے یہی خواہش ہوتی ہے عالوہ ازیں جنت میں جانے کے بعد ہر 

 مطلوب چیز بھی ملے گی۔ 

کیاں کرنے والے ہیں دوسرا وہ جو اخالص کے محسنین کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو نی۴۔۲٤

ساتھ ہللا کی عبادت کرتے ہیں جیسے حدیث میں احسان کی تعریف کی گئی ہے ان تعبد ہللا کانک 

تراہ فانہ لم تکن تراہ فانہ یراک تم ہللا کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ 

ہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تیسرا جو لوگوں کے تصور ممکن نہ ہو تو یہ ضرور ذہن میں رہے ک

ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں چوتھا ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع و 

خضوع سے اور سنت نبوی صلی ہللا علیہ وسلم کے مطابق کرتے ہیں کثرت کے بجائے اس 

 میں حسن کا خیال رکھتے ہیں۔
 

ُ َعِْنُْم َاسْ  ْي ََكنُْوا يَْعَملُْوَن     ِلُيَكفَِٰر اّلٰله ِ زَُِّيُْم َاْجَرُِهْ ِِبَْحَسِن اَّلَّ لُْوا َوََيْ ْي َُعِ ِ  11َوَا اَّلَّ

تاکہ ہللا تعاٰلی ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کئے ہیں 

 ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔
 

ُ ِبََكٍف َعْبَدٗه ۭ َوُُيَوِٰ  ُ فََما ََلٗ ِمْن َهاٍد     َالَيَْس اّلٰله ُّْضِلِل اّلٰله يَْن ِمْن ُدْوِنٖه ۭ َوَمْن ي ِ  ۚ 11فُْونََك ِِبَّلَّ

یہ لوگ آپ کو ہللا کے سوا اوروں سے ڈرا ( ۱)کیا ہللا تعاٰلی اپنے بندے کے لئے کافی نہیں؟ 

 (۴)رہے ہیں اور جسے ہللا گمراہ کردے اس کی رہنمائی کرنے واال کوئی نہیں 

اس سے مراد نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ عام ہے، تمام انبیاء  ۱۔۲٦

علیہم السالم اور مومنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو غیر ہللا سے ڈراتے ہیں۔ 

لیکن ہللا تعاٰلی جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ان سب کے 

 لے میں آپ کو کافی ہےمقاب

 جو اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ ۴۔۲٦۔ 
 

ُ ِبَعزِْيٍز ِذي انِْتَقاٍم        ِضٰلٍ ۭ َالَيَْس اّلٰله ُ فََما ََلٗ ِمْن مُّ ِْد اّلٰله  11َوَمْن ُّيَّ

اور بدلہ لینے  کیا ہللا تعاٰلی غالب( ۱)اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے واال نہیں 

 ۔(۴)واال نہیں ہے؟ 

جو اس کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے یعنی ہدایت اور گمراہی  ۱۔۲۷

 ہللا کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس چاہے ہدایت سے نوازے۔ 

ے، تو یقینا وہ اپنے کیوں نہیں، یقینا ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ لوگ کفر و عناد سے باز نہ آئ ۴۔۲۷

 دوستوں کی حمایت میں ان سے انتقام لے گا اور انہیں عبرت ناک انجام سے دو چار کرے گا۔
 

ا تَْدُعْوَن ِمنْ  ُ ۭ قُْل َافََرَءيَُْتْ مَّ ِت َواَْلَْرَض لََيُقْولُنَّ اّلٰله وه مه ْن َخلََق السَّ ْن َسَالـْـََتُْم مَّ
ِٕ
ِ ِاْن َاَرادَ َولَى ِٖهٓ َاْو َاَراَدِِنْ ِبَرْْحٍَة  ُدْوِن اّلٰله ُت ُْضٰ ِشفه ٍ َهْل ُهنَّ كه ُ ِبُْضٰ ِِنَ اّلٰله

ُْوَن        ُ الُْمَتَوُٰكِ ُ ۭ عَلَْيِه يََتَوكَّ ِبَ اّلٰله ِتٖه ۭ قُْل َحس ْ ُت َرْْحَ  11َهْل ُهنَّ ُمْمِسكه

وہ یہی جواب دیں گے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً 

کہ ہللا نے۔ آپ ان سے کہئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم ہللا کے سوا پکارتے ہو اگر ہللا تعاٰلی 

مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا ہللا تعاٰلی مجھ پر 

؟ آپ کہہ دیں کہ ہللا مجھے مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں

 ۔(۴)توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں ( ۱)کافی ہے 
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بعض کہتے ہیں کہ جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے مذکورہ سوال ان کے سامنے پیش  ۱۔۲۲

کیا، تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ ہللا کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے، البتہ وہ سفارش کریں گے، 

 کڑا نازل ہوا کہ مجھے تو میرے معامالت میں ہللا ہی کافی ہے۔ جس پر یہ ٹ

جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس  ۴۔۲۲

 لئے اہل ایمان صرف اس پر توکل کرتے ہیں، اس کے سوا کسی پر اعتماد نہیں۔
 

لُْوا عَٰله َمََكنَِتُُكْ  ْ عَاِمٌل ۚ فََسْوَف تَْعلَُمْوَن      قُْل يهَقْوِم اُْعَ    11ِاِّنٰ

ابھی ( ۱)تم اپنی جگہ پر عمل کئے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں ! کہہ دیجئے کہ اے میری قوم

 ابھی تم جان لو گے۔

یعنی اگر تم میری اس دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے جس کے ساتھ ہللا نے مجھے  ۱۔۲٢

ہاری مرضی، تم اپنی اس حالت پر قائم رہو جس پر تم ہو، میں اس بھیجا ہے، تو ٹھیک ہے، تم

 حالت میں رہتا ہوں جس میں مجھے ہللا نے رکھا ہے۔
 

ِقْْيٌ         لُّ عَلَْيِه عََذاٌب مُّ زِيِْه َوَُيِ ْ ِتْيِه عََذاٌب ُيُّ ْ  11َمْن َّيَّ

ہمیشگی کی سزا ہوتی اور کس پر دائمی مار اور ( ۱)کہ کس پر رسوا کرنے واال عذاب آتا ہے 

 (۴)ہے 

جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟ اس سے مراد دنیا کا ۱۔٤۰

حتی  ۓعذاب ہے جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا کافروں کے ستر آدمی قتل اور ستر ہی آدمی قید ہو

روں کے لیے کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ وتمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگیا جس کے بعد کاف

 سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ باقی نہ رہا

 اس سے مراد عذاب جہنم ہے جس میں ہمیشہ مبتال رہیں گے۔ ۴۔٤
 

ََّما يَِضلُّ  ى فَِلنَْفِسٖه ۚ َوَمْن َضلَّ فَِان ٓ َاْنَزلْنَا عَلَْيَك اْلِكتهَب ِللنَّاِس ِِبلَْحـٰقِ ۚ فََمِن اْهَتده ْم ِبَوِكْيٍل        عَلَْْيَا ۚ َوَمآ َانَْت  ِاَنَّ    10عَلَْْيِ

آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لئے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست 

اسی پر ( وبال)پر آجائے اس کے اپنے لئے نفع ہے اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا 

 (۱)ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں 

اصرار بڑا گراں گزرتا تھا، اس میں آپ کو تسلی دی جا رہی نبی کو اہل مکہ کا کفر پر  ۱۔٤۱

ہے کہ آپ کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، ان کی 

ہدایت کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ اپنا لیں گے تو اس میں انہیں کا فائدہ ہے 

ہی نقصان اٹھائیں گے۔ وکیل کے معنی مکلف اور ذمے دار اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود 

کے ہیں یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسلم ان کی ہدایت کے ذمے دار نہیں ہیں اگلی آیت میں ہللا تعاٰلی 

اپنی ایک قدرت بالغہ اور صنعت عجیبہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جس کا مشاہدہ ہر روز انسان 

جاتا ہے تو اس کی روح ہللا کے حکم سے گویا نکل جاتی  کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ سو

ہے کیونکہ اس کے احساس و ادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو 

روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں البتہ 

ح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں اس کی رو

ہمکنار ہو جاتا ہے اس کو بعض مفسرین نے وفات کبری اور وفات صغری سے بھی تعبیر کیا 

 ہے۔
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َِّّتْ قَٰضه عَلَْْيَا َِّّتْ لَْم تَُمْت ِِفْ َمنَاِمهَا ۚ فَُيْمِسُك ال ُ يََتَوِفَّ اَْلَنُْفَس ِحْْيَ َمْوَِتَا َوال ِِلَ ََلٰيهٍت ِلـٰـَقْوٍم الَْمْوَت َويُرْ  َاّلٰله ى ۭ ِانَّ ِِفْ ذه َسمًّ  َاَجٍل مُّ
ٓ ٓى ِاٰله ِسُل اَْلُْخره

ََّتَفكَُّرْوَن         11ي

اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے ( ۱)ہللا ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت 

اور ( ۲)لیتا ہے  پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک( ۴)وقت قبض کر لیتا ہے 

غور کرنے والوں کے ( ٤)کو ایک مقرر وقت تک کے لئے چھوڑ دیتا ہے ( روحوں)دوسری 

 ۔(٢)لئے اس میں یقیناً بہت نشانیاں ہیں 

 یہ وفات کبرٰی ہے کہ روح قبض کرلی جاتی ہے، واپس نہیں آتی۔  ۱۔٤۴

روح بھی قبض کر  یعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، تو سونے کے وقت ان کی ۴۔٤۴

 کے انہیں وفات صغرٰی سے دو چار کر دیا جاتا ہے۔ 

 یہ وہی وفات کبرٰی ہے، جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں روح روک لی جاتی ہے۔  ۲۔٤۴

یعنی جب تک ان کا وقت نہیں آتا، اس وقت تک کے لئے روحیں واپس ہوتی رہتی ہیں، یہ  ٤۔٤۴

رہ االنعام میں بیان کیا گیا ہے تاہم وہاں وفات صغری کا ذکر وفات صغرٰی ہے، یہی مضمون سو

 پہلے اور وفات کبری کا بعد میں ہے جب کہ یہاں اس کے برعکس ہے۔

یعنی روح کا قبض اور اس کا ارسال، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہللا تعاٰلی ہرچیز پر  ٢۔٤۴

 ہ فرمائے گا۔قادر ہے اور قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی یقینا زند
 

ََل يَْعِقلُْوَن   ِ ُشَفَعاَۗء ۭ قُْل َاَولَْو ََكنُْوا ََل يَْمِلُكْوَن َشـْيـــــ ًا وَّ ُذْوا ِمْن ُدْوِن اّلٰله َ  11     َاِم اَّتَّ

! کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے( اوروں)کیا ان لوگوں نے ہللا تعاٰلی کے سوا 

 (۱)نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں کہ گو وہ کچھ بھی اختیار 

یعنی شفاعت کا اختیار تو کجا، انہیں تو شفاعت کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ  ۱۔٤۲

 وہ پتھر ہیں۔ یا بےخبر ہیں
 

ِت َواَْلَْرِض ۭ ُُثَّ ِالَْيِه تُْرَجُعوْ  وه مه ْيًعا ۭ ََلٗ ُمِْلُ السَّ َفاعَُة ََجِ ِ الشَّ ٰه  11َن    قُْل ّلِلٰ

تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے ( ۱)کہ تمام سفارش کا مختار ہللا ہی ہے ! کہہ دیجئے

 لئے ہے تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔

یعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف ہللا ہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی  ۱۔٤٤

کی عبادت کیوں نہ کی جائے تاکہ وہ  سفارش ہی نہیں کر سکے گا، پھر صرف ایک ہللا ہی

 راضی ہو جائے اور شفاعت کے لئے کوئی سہارا ڈھونڈھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔
 

ْيَن مِ  ِ ِخَرِة ۚ َوِاَذا ُذِكَر اَّلَّ ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبَْله ِ َازَّْت قُلُْوُب اَّلَّ ُ َوْحَدُه اَْشَ َ َوِاَذا ُذِكَر اّلٰله ْوَن       ْن ُدْوِنٖهٓ ِاَذا ُِهْ ي َتبِّْشُ  11س ْ

اور جو آخرت ( ۱)جب ہللا اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں 

کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو ( اور کا)کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا 

 جاتے ہیں

جائے کہ معبود صرف ایک  یا کفر اور استکبار، مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے جب یہ کہا ۱۔٤٢

 ہی ہے تو ان کے دل یہ بات ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے۔ 

ہاں جب یہ کہا جائے کہ فالں فالں بھی معبود ہیں یا وہ بھی آخر ہللا کے نیک بندے ہیں وہ ۱۔٤٢

بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں وہ بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے یہں تو پھر 

کہ صرف  ۓخوش ہوتے ہیں منحرفین کا یہی حال آج بھی ہے جب ان سے کہا جا مشرکین بڑے

یا ہللا مدد کہو کیونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے تو سیخ پا ہو جاتے ہیں یہ 

اسی  ۓجملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہوتا ہے لیکن جب یا علی مدد یا یارسول ہللا مدد کہا جا



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1061 

مثال یا شیخ عبد القادر شیئ ہللا وغیرہ تو پھر  ۓاستمداد واستغاثہ کیا جا طرح دیگر مردوں سے

 ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ فتشابھت قلوبھم۔
 

ُُكُ بَْْيَ ِعَباِدَك ِِفْ َما َكَ  هَاَدِة َانَْت ََتْ ِت َواَْلَْرِض عهَِلَ الَْغْيِب َوالشَّ وه مه هُمَّ فَاِطَر السَّ
ٰه َتِلُفْوَن       نُْوا ِفيْ قُِل الل  11ِه َُيْ

آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کو جاننے ! کہ اے ہللا ! آپ کہہ دیجئے

 (۱)والے تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے 

نماز کے آغاز میں یہ  حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم رات کو تہجد کی ۱۔٤٦

پڑھا کرتے تھے اللھم رب چبریل ومیکائیل واسرفیل فاطر السموات واالرض عالم الغیب والشھادة 

انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اھدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تھدی من 

 تشاء الی صراط مستقیم۔
 

ْيَن َظلَُمْوا َما ِ نَ  َولَْو َانَّ ِلَّلَّ َمِة ۭ َوبََدا لَهُْم ِمٰ ِء الَْعَذاِب يَْوَم الِْقيه ِمثَِْلٗ َمَعٗه ََلفْتََدْوا ِبٖه ِمْن ُسْوۗ ْيًعا وَّ ُبْوَن       ِِف اَْلَْرِض ََجِ تَس ِ ِ َما لَْم يَُكْونُْوا َُيْ  11 اّلٰله

تنا ہی اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ ا

اور ان کے ( ۱)اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں 

 (۴)سامنے ہللا کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ ہوگا۔ 

 ۘ  فَلَْن یُّْقبََل ِمْنهُ  )لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہوگا جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے  ۱۔٤۷

ِخَرِة ِمَن اْلٰخِسِرْینَ  َوھُوَ  وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں، تو ' ( 45:۔ ال عمران1( فِي ااْلٰ

 گا۔ ۓوہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ وال یوخذ منہا عدل وہاں معاوضہ قبول نہیں کیا جا

ں گی کہ کبھی یعنی عذاب کی شدت اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی انواع واقسام ایسی ہو۱۔٤۷

 ان کے گمان میں نہ آئی ہوں گی۔
 

ََتْزُِءْوَن       ا ََكنُْوا ِبٖه يَس ْ ْم مَّ ُبْوا َوَحاَق ِّبِ ُت َما َكس َ اه يِٰ  11َوبََدا لَهُْم س َ

اور جس کا وہ مذاق کرتے ( ۱)جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی 

 (۴)تھے وہ انہیں آگھیرے گا 

یعنی دنیا میں جن محارم و ما ثم کا وہ ارتکاب کرتے رہے تھے، اس کی سزا ان کے  ۱۔٤۲

 سامنے آ جائے گی۔ 

وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جسے وہ دنیا میں ناممکن سمجھتے تھے، اس لئے کہ اس کا  ۴۔٤۲ 

 مذاق اڑایا کرتے تھے۔
 

نَْساَن ُْض  َدعَاََن ۡ ُُثَّ ِاَذا خَ  ُِهْ ََل يَْعلَ فَِاَذا َمسَّ اَْلِ لهِكنَّ اَْكََثَ ََّمآ ُاْوِتيُْتٗه عَٰله ِعَْلٍ ۭ بَْل ِِهَ ِفْتنٌَة وَّ َّا   قَاَل ِان ن ُه ِنْعَمًة ِمٰ لْنه  11ُمْوَن       وَّ

تو ہمیں پکارنے لگتا ہے پھر جب ہم اسے اپنی ( ۱)انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے 

کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی ( ۴)ہنے لگتا ہے طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو ک

 (٤)بلکہ یہ آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ بےعلم ہیں۔ ( ۲)وجہ سے دیا گیا ہوں 

یہ انسان کا بہ اعتبار جنس ذکر ہے یعنی انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب ان کو ۱۔٤٢

تو اس سے نجات پانے کے لیے ہللا سے  بیماری فقر و فاقہ یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے

 دعائیں کرتا اور اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے۔

یعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس  ۴۔٤٢

میں ہللا کا کیا احسان؟ یہ تو میری اپنی دانائی کا نتیجہ ہے۔ یا جو علم و ہنر میرے پاس ہے، اس 

لت یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی کی بدو

 کیونکہ ہللا کے ہاں میرا بہت مقام ہے۔ 
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یعنی بات وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا یا بیان کر رہا ہے بلکہ یہ نعمتیں تیرے لیے  ۲۔٤٢ 

 امتحان اور آزمائش ہیں کہ تو شکر کرتا ہے یا کفر؟

 بات سے کہ یہ ہللا کی طرف سے استدراج اور امتحان ہے۔اس  ٤۔٤٢
 

ُبْوَن        ا ََكنُْوا يَْكس ِ يَْن ِمْن قَْبِلهِْم فََمآ َاْغّنه َعِْنُْم مَّ ِ  11قَْد قَالَهَا اَّلَّ

 ۔(۱)ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی 

کہا تھا، لیکن باالآخر وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا  جس طرح قارون نے بھی ۱۔٢۰

 دیا گیا۔ فما اغنی میں ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی دونوں طرح معنی صحیح ہے۔
 

ُت مَ  اه ُيِصْيُُبُْم َسـيِٰ ُٓؤََلِۗء س َ ْيَن َظلَُمْوا ِمْن هه ِ ُبْوا ۭ َواَّلَّ ُت َما َكس َ اه ُبْوا   َوَما ُِهْ ِبُمْعِجزِْيَن       فََاَصاَّبُْم َسـيِٰ  10ا َكس َ

، اور ان میں سے بھی جو گناہ گار ہیں ان کی کی (۱)پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آن پڑیں 

 (۴)ہرا دینے والے نہیں۔ ( ہمیں)ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آپڑیں گی، یہ 

شاکلت کے اعتبار سے سیئات کہا گیا برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے ان کو م۱۔۲۱

 ہے ورنہ برائی کی جزا برائی نہیں ہے جیسے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا میں ہے فتح القدیر 

یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط قتل ۴۔٤٢ 

و یہ روک نہیں ان عذابوں ک ۓہو ۓہللا کی طرف سے آ ۓواسارت وغیرہ سے دو چار ہو

 سکے۔
 

 ُّ ِِلَ ََلٰيهٍت ِلَٰقْوٍم ي ََّشاُۗء َويَْقِدُر ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ْزَق ِلَمْن ي َ يَبُْسطُ الٰرِ    11ْؤِمنُْوَن      َاَولَْم يَْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله

کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہللا تعاٰلی جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ 

 (۱)نشانیاں ہیں۔ ( بڑی بڑی)ایمان النے والوں کے لئے اس میں ( بھی)

یعنی رزق کی کشادگی اور تنگی میں بھی ہللا کی توحید کے دالئل ہیں یعنی اس سے معلوم ۱۔٤٢

ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اسی کا حکم و تصرف چلتا ہے اسی کی تدبیر موثر اور کارگر 

راواں سے نواز دیتا ہے اور جس کو حاہتا ہے فقر ہے اسی لیے وہ جس کو چاہتا ہے رزق ف

وتنگ دستی میں مبتال کر دیتا ہے اس کے ان فیصلوں میں جو اس کی حکمت ومشیت پر مبنی 

ہوتے ہیں کوئی دخل انداز ہو سکتا ہے نہ ان میں رد وبدل کر سکتا ہے تاہم یہ نشانیاں صرف 

ر کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے اور ہللا کی اہل ایمان ہی کے لیے ہیں کیونکہ وہی ان پر غور وفک

 مغفرت حاصل کرتے ہیں۔
 

َ يَْغِفُر ا ِ ۭ ِانَّ اّلٰله ِة اّلٰله ْْحَ  َانُْفِسهِْم ََل تَْقنَُطْوا ِمْن رَّ
ٓ فُْوا عَٰله ْيَن َاْْسَ ِ ِحْْيُ       قُْل يهِعَباِدَي اَّلَّ َّٗه ُهَو الَْغُفْوُر الرَّ ْيًعا ۭ ِان نُْوَب ََجِ  11َّلُّ

جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم ہللا ! کہہ دو کہ اے میرے بندو( میری جانب سے)

کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین ہللا تعاٰلی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ 

 (۱)بڑی، بخشش بڑی رحمت واال ہے 

۔ اسراف کے معنی ہیں گناہوں کی اس آیت میں ہللا تعاٰلی کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے ۱۔٢۲

کا مطلب ہے کہ ایمان النے سے ' ہللا کی رحمت سے نا امید نہ ہو ' کثرت اور اس میں افراط۔ 

قبل یا توبہ و استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کئے ہوں، انسان یہ نہ 

ر معاف کرے گا؟ بلکہ سچے دل سمجھے کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، مجھے ہللا تعاٰلی کیونک

سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا توبہ کر لے گا تو ہللا تعاٰلی تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ شان 

نزول کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے کچھ کافر و مشرک تھے جنہوں نے کثرت 

 ۓلم کی خدمت میں حاضر ہوسے قتل اور زنا کاری کا ارتکاب کیا تھا یہ نبی صلی ہللا علیہ وس
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اور کہا کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں 

اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا وہ سب معاف ہو جائیں گے جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ صحیح 

ت کی امید پر خوب بخاری، تفسیر سورہ زمر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہللا کی رحمت و مغفر

گناہ کیے جاؤ اس کے احکام وفرائض کی مطلق پروا نہ کرو اور اس کے حدود اور ضابطوں 

کو بےدردی سے پامال کرو اس طرح اس کے غضب و انتقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت 

ومغفرت کی امید رکھنا نہایت نادانش مندی اور خام خیالی ہے یہ تخم حنظل بو کر ثمرات و 

کی امید رکھنے کے مترادف ہے ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں اپنے  فواکہ

بندوں کے لیے غفور رحیم ہے وہاں وہ نافرمانوں کے لیے عزیز ذو انتقام بھی ہے چنانچہ قرآن 

کریم میں منعدد جگہ ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا مثال نبیء عبادی انی انا الغفور 

غالبا یہی توبہ کر کے صحیح معنوں میں اس کا بندہ ( الحجر)رحیم وان عذابی ہو العذاب االلیم ال

گا اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو معاف فرما دے گا وہ  ۓبن جا

اپنے بندوں کے لیے یقینا غفور رحیم ہے جیسے حدیث میں سو آدمیوں کے قاتل کی توبہ کا 

 ۔واقعہ ہے
 

ْوَن        ِتَيُُكُ الَْعَذاُب ُُثَّ ََل تُْنَّصُ ْ ُُِٰكْ َوَاْسِلُمْوا ََلٗ ِمْن قَْبِل َاْن َّيَّ  11َوَاِنيُْبْوٓا ِاٰله َرب

اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کئے جاؤ اس سے قبل ( سب)تم 

 ئے۔کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جا
 

َانْ  ِتَيُُكُ الَْعَذاُب بَْغَتًة وَّ ْ ْن قَْبِل َاْن َّيَّ ُُِٰكْ ِمٰ ب ْن رَّ َِّبُعْوٓا َاْحَسَن َمآ ُاْنزَِل ِالَْيُُكْ ِمٰ    11َُتْ ََل تَْشُعُرْوَن      َوات

اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم پر 

 (۱)ائے اور تمہیں اطالع بھی نہ ہو اچانک عذاب آج

یعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو، کیونکہ جب عذاب آئے گا  ۱۔٢٢

 تو اس کا علم و شعور بھی نہیں ہوگا، اس سے مراد دنیاوی عذاب ہے۔
 

 ِ ْطتُّ ِِفْ َجنِْْۢب اّلٰله ٰته عَٰله َما فَرَّ َ ِْ َ رِْيَن        َاْن تَـُقْوَل نَْفٌس ُٰيه ِٰ    11َوِاْن ُكْنُت لَِمَن الٰسه

کوئی شخص کہے ہائے افسوس، اس بات پر کہ میں نے ہللا تعاٰلی کے حق میں ( ایسا نہ ہو کہ)

 بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا۔( ۱)کوتاہی کی 

ِ کا مطلب، ہللا کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے ۱۔٢٦ میں کوتاہی ہے۔  فِی َجْنب ہللٰاٰ

طلب ( یعنی جنت)َجْنب کے معنی قرب اور جوار کے ہیں۔ یعنی ہللا کا قرب اور اس کا جوار 

 کرنے میں کوتاہی کی۔
 

ىِنْ لَُكنُْت ِمَن الُْمتَِّقْْيَ       َ َهده    11َاْو تَُقْوَل لَْو َانَّ اّلٰله

 (۱)وں میں ہوتا یا کہے کہ اگر ہللا مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگ

یعنی اگر ہللا مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک اور معاصی سے بچ جاتا۔ یہ اس طرح  ۱۔٢۷

ُ َمآ اَْشَرْكنَاۘ  لَْو َشا)ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر مشرکین کا قول نقل کیا گیا،  ۔ 8( )َء ہللٰاٰ

َحقٍّ بِھَا اْلبَاِطُل کا مصداق ہے  اگر ہللا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ان کا قول َکلَِمۃُ ( 324:االنعام

 (فتح القدیر)
 

ِنْْيَ       ًة فَاَُكْوَن ِمَن الُْمْحس ِ  11َاْو تَـُقْوَل ِحْْيَ تََرى الَْعَذاَب لَْو َانَّ ِلْ َكرَّ
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کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں ! یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش

 میں ہو جاتا۔
 

ِفرِْيَن       بَٰله  َت َوُكْنَت ِمَن اْلكه َتْكََبْ بَْت ِّبَا َواس ْ يهِّتْ فََكذَّ  11قَْد َجاَۗءتَْك اه

بیشک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹالیا اور غرور تکبر کیا ( ہاں)ہاں 

 (۱)اور تو تھا ہی کافروں میں 

 ں فرمائے گا۔یہ ہللا تعاٰلی ان کی خوا ہش کے جواب می ۱۔٢٢
 

 ٰ َ َمثًْوى ِل ٌة ۭ َالَيَْس ِِفْ ََجََّنَّ ْسَودَّ ِ ُوُجْوُههُْم مُّ يَْن َكَذبُْوا عََٰل اّلٰله ِ َمِة تََرى اَّلَّ ِْيَن      َويَْوَم الِْقيه  11لُْمتََكَٰبِ

اور جن لوگوں نے ہللا پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے 

 (۴)کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم نہیں۔ ( ۱)ے ہوں گے سیاہ ہوگئ

 جس کی وجہ عذاب کی ہولناکیاں اور ہللا کے غضب کا مشاہدہ ہوگا۔  ۱۔٦۰

حدیث میں ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کبر ۱۔٦۰

 ر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ہے یہ استفہام تقریری ہے یعنی ہللا کی اطاعت سے تکب
 

َزنُْوَن       ُء َوََل ُِهْ َُيْ ْوۗ هُُم السُّ ْم ۡ ََل يََمسُّ َّــَقْوا ِبَمَفاَزَِتِ يَْن ات ِ ُ اَّلَّ ي اّلٰله  10َويُنَٰجِ

لے گا انہیں ( ۱)اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں ہللا تعاٰلی ان کی کامیابی کے ساتھ بچا 

 (۴)ھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہو نگے کوئی دکھ چھو ب

مفازة مصدر میمی ہے یعنی فوز کامیابی شر سے بچ جانا اور خیر سے سعادت سے ہم ۱۔٦۱

کنار ہو جانا، مطلب ہے، ہللا تعاٰلی پرہیزگاروں کو اس فوز و سعادت کی وجہ سے نجات عطا 

 ہے۔ فرما دے گا جو ہللا کے ہاں ان کے لئے پہلے سے ثبت 

وہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے ہیں، اس پر انہیں کوئی غم نہ ہوگا، وہ چونکہ قیامت کی  ۴۔٦۱

 ہولناکیوں سے محفوظ ہونگے، اس لئے انہیں کسی بات کا غم نہ ہوگا۔
 

ِكْيٌل       ٍء وَّ ُهَو عَٰله ُكِٰ ََشْ ٍء ۡ وَّ ُ َخاِلُق ُكِٰ ََشْ  11َاّلٰله

 (۱)اال ہے اور وہی ہرچیز پر نگہبان ہے۔ ہللا ہرچیز کا پیدا کرنے و

یعنی ہرچیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی وہ جس طرح چاہے تصرف اور تدبیر 

کرے ہرچیز اس کے ماتحت اور زیر تصرف ہے کسی کو سرتابی یا انکار کی مجال نہیں وکیل 

شارکت کے ان کی بمعنی محافظ اور مدبر ہرچیز اس کے سپرد ہے اور وہ بغیر کسی کی م

 حفاظت اور تدبیر کر رہا ہے۔
 

ْوَن        ُ ِِ ٰه َك ُِهُ الْ
ِٕ
ى
ۗ ِ ُاوله يهِت اّلٰله يَْن َكَفُرْوا ِِبه ِ ِت َواَْلَْرِض ۭ َواَّلَّ وه مه   11ََلٗ َمَقاِلْيُد السَّ

جن میں لوگوں نے ہللا کی آیتوں کا انکار ( ۱)آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے 

 ۔(۴)وہی خسارہ پانے والے ہیں  کیا

مقالید، مقلید اور مقالد کی جمع ہے فتح القدیر بعض نے اس کا ترجمہ چابیاں اور بعض  ۱۔٦۲

نے خزانے کیا ہے مطلب دونوں میں ایک ہی ہے تمام معامالت کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں 

 ہے۔ 

 میں چلے گئے۔یعنی کامل خسارہ کیونکہ اس کفر کے نتیجے میں وہ جہنم  ۴۔٦۲
 

هِلُْوَن        َا الْجه ٓ َاْعُبُد َاُّيُّ ْ ِّنٰ ُمُرْوۗ ِ ًَتْ  11قُْل َافََغْْيَ اّلٰله
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 ۔(۱)کیا تم مجھ سے ہللا کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو ! آپ کہہ دیجئے اے جاہلو

یہ کفار کی اس دعوت کے جواب میں ہے جو وہ پیغمبر اسالم حضرت محمد رسول ہللا  ۱۔٦٤

صلی ہللا علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کو اختیار کرلیں، جس میں بتوں کی 

 عبادت تھی۔
 

ْكَت لََيْحَبَطنَّ َُعَُِلَ َولََتُكْونَنَّ ِمَن  ْن َاْْشَ
ِٕ
يَْن ِمْن قَْبِِلَ ۚ لَى ِ ِْيَن      َولََقْد ُاْوِ َ ِالَْيَك َوِاَٰل اَّلَّ ِِ ٰه  11الْ

کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ ( کے تمام نبیوں)طرف بھی اور تجھ سے پہلے  یقیناً تیری

اگر تو نے شرک کیا تو بالشبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو زیاں کاروں میں سے 

 (۱)ہو جائے گا 

مطلب ہے، اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی۔ خطاب ' اگر تو نے شرک کیا  ۱۔٦٢

نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے ہے جو شرک سے پاک بھی تھے اور آئندہ کے لئے محفوظ اگرچہ 

بھی۔ کیونکہ پیغمبر ہللا کی حفاظت و عصمت میں ہوتا ہے ان سے ارتکاب شرک کا کوئی امکان 

 نہیں تھا، لیکن دراصل امت کے لئے تعریض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔
 

َ فَاْعُبْد َوُكْن مِٰ  ِكرِْيَن        بَِل اّلٰله  11َن الٰشه

 اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔( ۱)بلکہ ہللا ہی کی عبادت کر 

کو مقدم کر کے حصر کا مفہوم پیدا کر دیا گیا ( ہللا)اِ یَّاَک نَْعبُُد کی طرح یہاں بھی مفعول  ۱۔٦٦

 کہ صرف ایک ہللا کی عبادت کرو۔
 

َ َحقَّ قَْدِرٖه  ُ َوَما قََدُروا اّلٰله ٰله َُعَّا ي نَٗه َوتَعه ْبحه ٰهتٌۢ ِبَيِمْيِنٖه ۭ س ُ ُت َمْطِوي وه مه َمِة َوالسَّ ْيًعا قَْبَضُتٗه يَْوَم الِْقيه  11ّْشُِكْوَن        ڰ َواَْلَْرُض ََجِ

اور ان لوگوں نے جیسی قدر ہللا تعاٰلی کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی ساری زمین قیامت کے دن 

وہ ( ۱)تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے  اس کی مٹھی میں ہوگی اور

 (۱)پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ 

کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی 

میں شریک کر لیا حدیث اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ دوسروں کو بھی اس 

میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم ہللا کی 

بابت کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا 

کر اس کی تصدیق فرمائی اور  گا میں بادشاہ ہوں۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے مسکرا ۓاور فرما

آیت وما قدروا ہللا کی تالوت فرمائی صحیح بخاری تفسیر سورہ زمر محدثین اور سلف کا عقیدہ 

ہے کہ ہللا کی جن صفات کا ذکر قرآن اور احادیث صحیحہ میں ہے جس طرح اس آیت میں ہاتھ 

یر تاویل و تحریف کے ایمان کا اور حدیث میں انگلیوں کا اثبات ہے ان پر بال کیف وتشبیہ اور بغ

رکھنا ضروری ہے اس لیے یہاں بیان کردہ حقیقت کو مجرد غلبہ وقوت کے مفہوم میں لینا 

 صحیح نہیں ہے۔

اس کی بابت بھی حدیئث میں آتا ہے کہ پھر ہللا تعاٰلی فرمائے گا اَنَا الُمْلُک، اَْیَن ُملُوُک  ۱۔٦۷

 'آج کہاں ہیں؟ ) میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ' ااٰلْرِض 
 

ُ ۭ ُُثَّ نُِفَخ ِفْيِه اُ  ِت َوَمْن ِِف اَْلَْرِض ِاَلَّ َمْن َشاَۗء اّلٰله وه مه ْوِر فََصِعَق َمْن ِِف السَّ َّْنُظُرْوَن      َونُِفَخ ِِف الصُّ ى فَِاَذا ُِهْ ِقيَاٌم ي  11ْخره

کر گر پڑیں گے اور صور پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بےہوش ہو 

پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر ( ۴)مگر جسے ہللا چاہے ( ۱)

 (۲)دیکھنے لگ جائیں گے 
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بعض کے نزدیک نفخہ فزع کے بعد یہ نفخہ ثانیہ یعنی نفخہ صعق ہے جس سے سب کی ۱۔۲ ٦

پہال نفخۃ الفناء گی بعض نے ان نفحات کی ترتیب اس طرح بیان کی ہے  ۓموت واقع ہو جا

بعض کے ( ایسر التفاسیر)دوسرا نفخۃ البعث تیسرا نفخۃ الصعق چوتھا نفخۃ القیام لرب العالمین۔ 

نزدیک صرف دو ہی نفخے ہیں نفخہ الموت اور نفخہ نفخۃ البعث اور بعض کے نزدیک تین وہللا 

 اعلم۔

میکائیل اور اسرافیل  گی جیسے جبرائیل ۓیعنی جن کو ہللا چاہے گا ان کو موت نہیں آ۴۔٦۲

بعض کہتے ہیں رضوان فرشتہ حملۃ العرش عرش اٹھانے والے فرشتے اور جنت وجہنم پر 

 مقرر داروغے ۔ فتح القدیر 

چار نفقوں کے قائلین کے نزدیک یہ چوتھا، تین کے قائلین کے نزدیک تیسرا اور دو کے  ۲۔٦۲

سب زندہ ہو کر میدان محشر میں  قائلین کے نزدیک یہ دوسرا نفخہ ہے۔ بہرحال اس نفخے سے

 رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، جہاں حساب کتاب ہوگا۔
 

هََداِۗء َوقُِِضَ بَيَِْنُْم ِِب  َ َوالشُّ ِبْٰيٖ َء ِِبلنَـّ ُب َوِجاْيۗ َا َوُوِضَع اْلِكته قَِت اَْلَْرُض ِبُنْوِر َرّٰبِ  11      لَْحــٰقِ َوُِهْ ََل يُْظلَُمْوَن َوَاْْشَ

نامہ اعمال حاضر کئے جائیں گے ( ۱)اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی 

اور لوگوں کے درمیان حق حق فیصلے کر دیئے جائیں ( ۴)نبیوں اور گواہوں کو الیا جائے گا 

 اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے( ۲)گے 

ہے لیکن اس حقیقٰی معنوں پر  اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے حکم مراد لیا ۱۔٦٢

 اٹھانے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے، کیونکہ ہللا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ 

گا کہ تم نے میرا پیغام اپنی اپنی قوم یا امت کو پہنچا دیا تھا؟ یا  ۓ۔ نبیوں سے پوچھا جا۴۔٢ ٦ 

ا اسے قبول کیا یا اس کا گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دی ۓیہ پوچھا جا

گا جو اس بات کی گواہی ان امور پر مطلع  ۓانکار کیا؟ امت محمدیہ کو بطور گواہ الیا جا

یعنی کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور کسی کو اس کے جرم سے ۲۔۱٢فرمایا تھا۔ 

 زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔
 

ا َُعِلَْت وَ  يَْت ُكُّ نَْفٍس مَّ ِٰ    11ُهَو َاْعََلُ ِبَما يَْفَعلُْوَن      َوُوف

اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دیا جائے گا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی 

 (۱)جاننے واال ہے 

یعنی اس کو کسی کاتب، حاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعمال نامے اور گواہ ۱۔۷۰

 ۔صرف بطور حجت اور قطع معذورت کے ہونگے
 

 َ ٓ ِاَذا َجاُۗءْوَها فُِتَحْت َابَْواُّبَا َوقَاَل لَهُْم َخَزن َ ُزَمًرا ۭ َحِٰته ا ِاٰله ََجََّنَّ يَْن َكَفُرْوٓ ِ ْيَق اَّلَّ ُُِٰكْ َويُْنِذُرْونَُُكْ ِلَقاَۗء يَْوِمُُكْ َوس ِ يهِت َرب نُُْكْ يَْتلُْوَن عَلَْيُُكْ اه ِتُُكْ ُرُسٌل ِمٰ ــَُتَآ َالَْم ََّيْ

َذا ِفرِْيَن       ۭھه َمُة الَْعَذاِب عََٰل اْلكه  10 قَالُْوا بَٰله َولهِكْن َحقَّْت َُكِ

جب وہ اس کے پاس پہنچ ( ۱)کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے 

اور وہاں کے نگہبان ان ( ۴)جائیں گے اس کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے جائیں گے 

ا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جو تمہارے رب سے سوال کریں گے کہ کی

یہ جواب دیں گے ( ۲)کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی مالقات سے ڈراتے رہتے؟ 

 (٤)ہاں درست ہے لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہوگیا۔ 

آوازیں ضرور زمر َزَمَر سے مشتق ہے بمعنی آواز ہر گروہ یا جماعت میں شور اور  ۱۔۷۱

ہوتی ہیں اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ کافروں 

کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ۔ 
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عالوہ ازیں انہیں مار دھکیل کر جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہنکایا جائے گا۔ جیسے دوسرے 

پر فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا الطور یعنی انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیال مقام 

 گا۔ ۓجا

جائیں گے تاکہ سزا  ۓیعنی ان کے پہنچتے ہی فورا جہنم کے ساتوں دروازے کھول دی۴۔۷۱ 

 میں تاخیر نہ ہو۔

سب کچھ یعنی جس طرح دنیا میں بحث و تکرار اور جدال و مناظرہ کرتے تھے، وہاں  ۲۔۷۱

آنکھوں کے سامنے آ جانے کے بعد بحث و جدال کی گنجایش ہی باقی نہ رہے گی، اس لئے 

 اعتراف کیے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ 

یعنی ہم نے پیغمبروں کی تکذیب اور مخالفت کی اس شقاوت کی وجہ سے جس کے ہم ٤۔۷۱

کو سورة  مستحق تھے جب کہ ہم نے حق سے گریز کر کے باطل کو اختیار کیا اس مضمون

 الملک میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔
 

ِْيَن         ْيَن ِفْْيَا ۚ فَِبئَْس َمثَْوى الُْمَتَكَٰبِ ِِلِ َ خه  11ِقْيَل اْدُخلُْوٓا َابَْواَب ََجََّنَّ

کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا 

 برا ہے۔ٹھکانا بہت ہی 
 

ٓ ِاَذا َجاُۗءْوَها َوفُِتَحْت َابَْواُّبَا َوقَاَل  ُْم ِاَٰل الَْجنَِّة ُزَمًرا ۭ َحِٰته ََّقْوا َرّبَّ يَْن ات ِ ْيَق اَّلَّ ْيَن      َوس ِ ِِلِ ٌ عَلَْيُُكْ ِطْبَُتْ فَاْدُخلُْوَها خه  11لَهُْم َخَزنــَـَُتَا َسَله

روہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کئے اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گ

جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آجائیں گے اور دروازے کھول دیئے جائیں گے اور 

وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سالم ہو، تم خوش حال رہو تم اس میں ہمیشہ کیلیے 

 (۱)چلے جاؤ۔ 

جائے جائیں گے پہلے مقربین اہل ایمان وتقوی بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے 

پھر ابرار اس طرح درجہ بدرجہ ہر گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا مثال انبیاء علیم السالم 

کے ساتھ صدیقین شہدا اپنے ہم جنسوں کے ساتھ علماء اپنے اقران کے ساتھ یعنی ہر صنف اپنی 

ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں ہی صنف یا اس کی مثل کے ساتھ ہوگی۔ ابن کثیر۔ حدیث میں آتا 

اسی ( صحیح بخاری)ان میں سے ایک ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہونگے 

طرح دوسرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے جیسے باب الصلوة باب الصدقۃ باب الجہاد وغیرہ 

صحیح بخاری کتاب الصیام مسلم کتاب الزکوة ہر دروازے کی چوڑائی چالیس سال کی مسافت 

سب سے پہلے جنت ( صحیح مسلم)برابر ہوگی اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ کے 

جنت میں سب سے پہلے ( مسلم)کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی صلی ہللا علیہ وسلم ہوں گے 

جانے والے گروہ کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح اور دوسرے گرہ کے چہرے 

سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے جنت آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں 

میں وہ بول و براز اور تھوک بلغم سے پاک ہوں گے ان کی کنگھیاں سونے کی اور پسینہ 

کستوری ہوگا ان کی انگیٹھیوں میں خوشبو دار لکڑی ہوگی ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی 

صحیح بخاری ہی کی ایک ( ح بخاریصحی)ان کا قد آدم علیہ السالم کی طرح ساٹھ ہاتھ ہوگا 

دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو دو بیویاں ملیں گی ان کے حسن وجمال کا یہ 

بعض ( کتاب بدء الخلق)حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا 

ی لیکن چونکہ نے کہا یہ دو بیویاں حوروں کے عالوہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گ

حورں والی روایت سندا صحیح نہیں اس لیے بظاہر یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ہر ۷۴
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جنتی کی کم از کم حور سمیت دو بیویاں ہوں گی تاہم و لھم فیھا ما یشتھون کے تحت زیادہ بھی 

 ممکن ہیں وہللا اعلم
 

ْي َصَدقَنَا َوْعَدٗه  ِ ِ اَّلَّ ِمِلْْيَ       َوقَالُوا الْحـَْمُد ّلِلٰه ُا ِمَن الَْجــنَِّة َحْيُث نََشاُۗء ۚفَنِْعَم َاْجُر الْعه  11َوَاْوَرثَنَا اَْلَْرَض نَـَتَبوَّ

یہ کہیں گے ہللا کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا 

 یا ہی اچھا بدلہ ہے۔دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں پس عمل کرنے والوں کا ک
 

ْم ۚ َوقُِِضَ بَيَِْنُْم ِِبلَْحٰقِ وَ  ِ ْمِد َرّٰبِ ُحْوَن ِِبَ بِٰ ْْيَ ِمْن َحْوِل الَْعْرِش يُس َ ِٰ َكَة َحاۗف
ِٕ
لَِمْْيَ       َوتََرى الَْملهۗى ِ َرٰبِ الْعه    11ِقْيَل الَْحـْمُد ّلِلٰه

ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح اور تو فرشتوں کو ہللا کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے 

اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ( ۱)کرتے ہوئے دیکھے گا 

 ۔(۴)ساری خوبی ہللا ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے 

قضائے اٰلہی کے بعد جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں  ۱۔۷٢

گے، آیت میں اس کے بعد کا نقشۃ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے عرش اٰلہی کو گھیرے ہوئے 

 تسبیح و تحمید میں مصروف ہوں گے۔ 

۔ یہاں حمد کی نسبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۴۔۷٢

 کی زبان پر حمد اٰلہی کے ترانے ہونگے۔( ناطق و غیر ناطق)ہرچیز 
 

 ة غافرسور
 (۲٢۔ تعداد آیات  ٤۰سورة غافر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ           ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ۗم         ۚ Ǻحه

 حم
 

ِ الَْعزِيِْز الَْعِلْْيِ       ِب ِمَن اّلٰله   Ąتََْنِيُْل اْلِكته

 (۴)اس ہللا کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے ( ۱)اس کتاب کا نازل فرمانا 

 اس سورت کو سورہ غافر اور سورہ، الطول بھی کہتے ہیں

ل کے معنی میں ہے، یعنی ہللا کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ  ۱۔۴۔  تَْنِزْیل ُمنَزَّ

 نہیں

منے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ علیم ہے، اس جو غالب ہے، اس کی قوت اور غلبے کے سا ۴۔۴

 سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں چاہے وہ کتنے بھی کثیف پردوں میں چھپا ہو۔
 

َ ِاَلَّ ُهَو ۭ ِالَْيِه الَْمِصْْيُ   ْوِل ۭ ََلٓ ِاَله ِْْۢب َوقَاِبِل التَّْوِب َشِديِْد الِْعَقاِب   ِذي الطَّ ن  Ǽ    غَاِفِر اَّلَّ

( ۴)سخت عذاب واال، انعام و قدرت واال ( ۱)ال اور توبہ قبول فرمانے واال گناہ کو بخشنے وا

 (۲)جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لو ٹنا ہے۔ 
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گزشتہ گناہ معاف کرنے واال اور مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے واال  ۱۔۲

اور مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول  ہے یا اپنے دوستوں کے لئے غافر ہے اور کافر

 کرنے واال ہے۔ 

ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں اور تمرد و طغیان کا راستہ اختیار کریں یہ ہللا  ۴۔۲

ِحْیُم   )کے اس قول کی طرح ہی ہے  َو اْلَعَذاُب َواَنَّ َعَذابِْي ھُ  ۘ  28نَبِّْئ ِعبَاِدْيٓ اَنِّْىٓ اَنَا اْلَغفُْوُر الرَّ

میرے بندوں کو بتال دو کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میرا ( 28:۔ الحجر35(  50ااْلَلِْیُم   

عذاب بھی نہایت دردناک ہے قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان کیے 

و گئے ہیں تاکہ انسان خوف اور رجا کے درمیان رہے کیونکہ محض خوف ہی خوف انسان ک

 رحمت و مغفرت الہی سے مایوس کر سکتا ہے اور نری امید گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے۔

طول کے معنی فراخی اور تونگری کے ہیں یعنی وہی فراخی اور تونگری عطا کرنے واال  ۲۔۲ 

ہے بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں انعام اور تفضل یعنی اپنے بندوں پر انعام اور فضل 

 کرنے واال ہے۔
 

ْيَن َكَفُرْوا فَََل يَْغُرْرَك تـَـَقلُُُّبُْم ِِف الِْبََلِد    مَ  ِ ِ ِاَلَّ اَّلَّ يهِت اّلٰله ٓ اه  Ćا َُيَاِدُل ِِفْ

جو کافر ہیں پس ان لوگوں کا شہروں میں ( ۱)ہللا تعاٰلی کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں 

 ۔(۴)چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے 

مراد ناجائز اور باطل جھگڑا ہے جس کا مقصد حق کی تکذیب اور اس  اس جھگڑے سے ۱۔٤

کی تردید و تغلیظ ہے ورنہ جس جدال بحث ومناظرہ کا مقصد ایضاح حق، ابطال باطل اور 

منکرین و معترضین کے شبہات کا ازالہ ہو وہ مذموم نہیں نہایت محمود و مستحسن ہے بلکہ اہل 

تم اسے لوگوں ( 347:۔ ال عمران1( لَتُبَیِّنُنَّٗه لِلنَّاِس َواَلتَْكتُُمْونَهٗ )علم کو تو اس کی تاکید کی گئی ہے 

کے سامنے ضرور بیان کرنا اسے چھپانا نہیں بلکہ ہللا کی نازل کردہ کتاب کے دالئل وبراہین 

 کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہرچیز لعنت کرتی ہے البقرہ

مشرک جو تجارت کرتے ہیں اس کے لئے مختلف شہروں میں آتے  یعنی یہ کافر اور ۴۔٤ 

جاتے ہیں اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مؤاخذہ اٰلہی میں آ 

 جائیں گے، یہ مہلت ضرور دیئے جا رہے ہیں لیکن انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔
 

اَْلَحْ  بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُْوٍِ وَّ َدلُْوا ِِبلَْباِطِل ِلُيْدِحُضْوا ِبِه اَكذَّ ةٍۢ ِبَرُسْوِلهِْم ِلَيْاُخُذْوُه َوجه لَْحقَّ فََاَخْذَُتُْم ۣ فََكْيَف ََكَن ِعقَاِب     َزاُب ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ ۠ َوََهَّْت ُكُّ ُامَّ

Ĉ 

سول کو قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹالیا تھا۔ اور ہر امت نے اپنے ر

اور باطل کے ذریعے جھوٹے بحث مباحثے کئے تاکہ ان سے ( ۱)گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا 

 ۔(۲)پس میں نے انہیں پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی ( ۴)حق کو بگاڑ دیں 

 تاکہ اسے قید یا قتل کر دیں یا سزا دیں۔  ۱۔٢

س سے مقصود حق بات میں کیڑے نکالنا یعنی اپنے رسولوں سے انہوں نے جھگڑا کیا، ج ۴۔٢

 اور اسے کمزور کرنا تھا۔ 

چنانچہ میں نے ان حامیان باطل کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا، پس تم دیکھ لو ان  ۲۔٢

کے حق میں میرا عذاب کس طرح آیا اور کیسے انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یا انہیں 

 نشان عبرت بنا دیا۔
 

ِِلَ حَ  ُب النَّاِر       َوَكذه ُْم َاْْصه ا َاِنَّ ْيَن َكَفُرْوٓ ِ َِٰك عََٰل اَّلَّ َمُت َرب  ڤČقَّْت َُكِ

 (۱)اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہوگیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ 
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مقصد اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر تیرے رب کا عذاب  ٤۔٦

کر دی گئیں اگر یہ اہل مکہ بھی تیری تکذیب اور مخالفت سے باز نہ آئے ثابت ہوا اور وہ تباہ 

اور جدل بالباطل کو ترک نہ کیا تو یہ بھی اسی طرح عذاب الہی کی گرفت میں آ جائیں گے پھر 

 کوئی انہیں بچانے واال نہیں ہوگا۔
 

ُحْوَن ِِبَمْ  بِٰ ِملُْوَن الَْعْرَش َوَمْن َحْوََلٗ يُس َ ْيَن َُيْ ِ ِعلْمً َاَّلَّ ًة وَّ ْْحَ ٍء رَّ َّنَا َوِسْعَت ُكَّ ََشْ َمنُْوا ۚ َرب يَْن اه ِ َتْغِفُرْوَن ِلَّلَّ ْم َويُْؤِمنُْوَن ِبٖه َويَس ْ ِ ْيَن ًَتبُْوا ِد َرّٰبِ ِ ا فَاْغِفْر ِلَّلَّ

ََّبُعْوا َسِبْيَِلَ َوِقهِْم عََذاَب الَْجــِحْْيِ         Ċَوات

کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح و حمد کے ساتھ ساتھ  عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس

کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں 

تو نے ہرچیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس انہیں ! کہ اے ہمارے پروردگار

یں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کر

 (۱)بچا لے۔ 

اس میں مالئکہ مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی  ۱۔۷

وضاحت ہے یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے 

تحمید کرتے ہیں یعنی نقائص سے اس  ارد گرد ہیں ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ ہللا کی تسبیح و

کی تنزیہ کماالت اور خوبیوں کا اس کیلیے اثبات اور اس کے سامنے عجز وتذلل یعنی ایمان کا 

اظہار کرتے ہیں دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کیلیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہا 

والے دن ان کی تعداد آٹھ ہوگی۔  جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں مگر قیامت

 ابن کثیر
 

ٰهــ ْم َوُذٰرِي ـهِْم َوَاْزَواَِجِ
ِٕ
َِبۗى ُْم َوَمْن َصلََح ِمْن اه َِّّتْ َوعَْدَتَّ ٰهِت عَْدِنَۨ ال َّنَا َوَاْدِخلْهُْم َجن ََّك َانَْت الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ       َرب ْم ۭ ِان    Ďَِتِ

ی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو انہیں ہمیشگی وال! اے ہمارے رب

( ۱)کو جو نیک عمل ہیں ( سب)ان ( بھی)اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اوالد میں سے 

 یقیناً تو غالب و باحکمت ہے۔

یعنی ان سب کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں  ۱۔۲

وہ لوگ جو ایمان الئے ' ن کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ٹھنڈی ٰ ہوں اس مضمو

اور انہی کی پیروی ان کی اوالد نے ایمان کے ساتھ کی۔ مال دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اوالد 

یعنی سب کو جنت میں اس طرح یکساں ' کو اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا 

کو بھی اعٰلی مقام عطا کر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ اعٰلی مقام میں کمی کر کے  مرتبہ دے دیا کہ ادنیٰ 

انہیں ادنٰی مقام پر لے آئے، بلکہ اد نٰی کو اٹھا کر اعلٰی کر دیا اور اس کے عمل کی کمی کو 

 (۴۱الطور۔)اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا 
 

ِت يَْومَ  اه يِٰ ِت ۭ َوَمْن تَِق الس َّ اه يِٰ ِِلَ ُهَو الَْفْوُز الَْعِظْْيُ       َوِقهُِم الس َّ َتٗه ۭ َوذه ٍذ فَقَْد َرِْحْ
ِٕ
  Ḍى

حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا ( ۱)انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ 

 لیا اس پر تو نے رحمت کر دی اور بہت بڑی کامیابی ہے۔

یعنی انہیں آخرت کی سزاؤں سے  سیأت سے مراد یہاں عقوبات ہیں یا پھر جزا محذوف ہے ۱۔٢

 یا برائیوں کی جزا سے بچانا۔ 

یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہی سب سے بڑی کامیابی  ۴۔٢ 

ہے اس لیے کہ اس جیسی کوئی کامیابی نہیں اور اس کے برابر کوئی نجات نہیں ان آیات میں 

ہیں ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا  اہل ایمان کے لیے دو عظیم خوش خبریاں
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کرتے ہیں جس کی حدیث میں بڑی فضلیت وارد ہے دوسری یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت 

 میں اکٹھے ہو جائیں گے جعلنا ہللا من الذین یلحقھم ہللا بابائھم الصالحین۔
 

ِ اَكْ  ْيَن َكَفُرْوا يُنَاَدْوَن لََمْقُت اّلٰله ِ يَْماِن فَتَْكُفُرْوَن       ِانَّ اَّلَّ ْقِتُُكْ َانُْفَسُُكْ ِاْذ تُْدَعْوَن ِاَٰل اَْلِ  01ََبُ ِمْن مَّ

بیشک جنہوں نے کفر کیا انہیں آواز دی جائے گی کہ یقیناً ہللا کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت 

پھر  زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی سے، جب تم ایمان کی طرف بالئے جاتے تھے

 (۱)کفر کرنے لگتے تھے 

مقت سخت ناراضی کو کہتے ہیں اہل کفر جو اپنے کو جہنم کی آگ میں جھلستے دیکھیں  ۱۔۱۰

گے تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہونگے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں 

کہیں زیادہ تم پر  ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے، تو ہللا تعاٰلی اس سے

ناراض ہوتا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو۔ یہ ہللا کی اس ناراضی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج 

 تم جہنم میں ہو۔
 

نْ  فْنَا ِبُذنُْوِبنَا فَهَْل ِاٰله ُخُرْوجٍ ِمٰ َّنَآ َاَمتَّنَا اثْنَتَْْيِ َوَاْحيَْيتَنَا اثْنَتَْْيِ فَاْعََتَ  00ْيٍل        َسبِ قَالُْوا َرب

اب ہم اپنے ( ۱)تو نے ہمیں دوبار مارا اور دوہی بار جالیا ! وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار

 (۲)تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے ( ۴)گناہوں کے اقراری ہیں 

جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق دو موتوں میں سے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے کو  ۱۔۱۱

ں ہوتا ہے یعنی انسان کے وجود سے پہلے اس کے عدم وجود کو موت تے باپ کی پشت می

تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا اور 

اس کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے اور دو زندگیوں میں سے پہلی زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے 

ام وفات پر ہوتا ہے اور دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت والے جس کا آغاز والدت سے اور اختت

دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی انہی دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ وکنتم 

 امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم البقرة میں بھی کیا گیا ہے۔

نہیں اور وہاں پشیمان  یعنی جہنم میں اعتراف کریں گے، جہاں اعتراف کا کوئی فائدہ ۴۔۱۱

 ہونگے جہاں پیشمانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ 

یہ وہی خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ ہمیں  ۲۔۱۱

 دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیکیاں کما کر الئیں۔
 

ُ َوْحَدٗه َكفَ  َّٗهٓ ِاَذا ُدِعَي اّلٰله ن ِلُُكْ ِِبَ ِ الَْعِٰلِٰ اْلَكِبْْيِ      ذه ْك ِبٖه تُْؤِمنُْوا ۭ فَالُْحُْكُ ّلِلٰه ُّّْشَ  01ْرُُتْ ۚ َوِاْن ي

تمہیں اس لئے ہے کہ جب صرف اکیلے ہللا کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کرتے تھے ( عذاب)یہ 

یصلہ ہللا تھے پس اب ف( ۱)اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے 

 بلند و بزرگ ہی کا ہے

یہ ان کے جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تم دنیا میں ہللا کی توحید کے ۱۔۱۴

منکر تھے اور شرک تمہیں مرغوب تھا اس لیے اب جہنم کے دائمی عذاب کے سوا تمہارے 

 لیے کچھ نہیں۔

کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس  اسی ایک ہللا کا حکم ہے کہ اب تمہارے لیے جہنم۴۔۱۴ 

سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ جو اعلٰی یعنی ان باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات 

میں کوئی اس جیسا ہو اور کبیر یعنی ان باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہو یا بیوی 

 اور اوالد ہو یا شریک ہو۔
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يه  ْي يُرِيُُْكْ اه ِ ُِّنيُْب       ُهَو اَّلَّ َماِۗء ِرْزقًا ۭ َوَما يََتَذكَُّر ِاَلَّ َمْن ي َن السَّ  01ِتٖه َويََُنُِٰل لَُُكْ ِمٰ

( ۱)دکھالتا ہے اور تمہارے لئے آسمان سے روزی اتارتا ہے ( نشانیاں)وہی ہے جو تمہیں اپنی 

 (۴)رجوع کرتے ہیں۔ ( ہللا کی طرف)نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو 

یعنی پانی جو تمہارے لئے تمہاری روزیوں کا سبب ہے یہاں ہللا تعاٰلی نے اظہار آیات کو  ۱۔۱۲

انزال رزق کے ساتھ جمع کر دیا اس لئے کہ آیات قدرت کا اظہار، مذا ہب کی بنیاد ہے اور 

 (فتح القدیر)روزیاں اجسام کی بنیاد ہیں، یوں دونوں بنیادوں کو جمع فرما دیا ہے۔ 

ی اطاعت کی طرف جس سے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور ہللا ک ۱۔۱۲

 احکام و فرائض الہی کی پایندی کرتے ہیں۔
 

ِفُرْوَن       يَْن َولَْو َكِرَه اْلكه َ ُمْخِلِصْْيَ ََلُ اٰلِ  01فَاْدُعوا اّلٰله

 (۱)تم ہللا کو پکارتے رہو اس کے لئے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانیں 

یعنی جب سب کچھ ہللا ہی اکیال کرنے واال ہے تو کافروں کو چاہے کتنا بھی ناگوار  ۱۔۱٤

 گزرے صرف اسی ایک ہللا کو پکارو اس کے لیے عبادت و اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔
 

ََّشاُۗء ِمْن عِ  َِ ِمْن َاْمرِٖه عَٰله َمْن ي ْو ِت ُذو الَْعْرِش ۚ يُلِْقي الرُّ َرجه    01َباِدٖه ِلُيْنِذَر يَْوَم التَََّلِق       َرِفْيُع الَّ

بلند درجوں واال عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے 

 تاکہ مالقات کے دن ڈرائے۔

روح سے مراد وحی ہے جو وہ بندوں میں سے ہی کسی کو رسالت کے لیے چن کر اس  ۱۔۱٢

روح سے اس لیے تعبیر فربایا کہ جس طرح روح میں انسانی  پر نازل فرماتا ہے وحی کو

زندگی کی بقا و سالمتی کا راز مضمر ہے اسی طرح وحی سے بھی ان انسانی قلوب میں زندگی 

 کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر وشرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔
 

ِ ِمِْنُمْ  ى عََٰل اّلٰله ـفه ِرُزْوَن   ََل َُيْ ِ الَْواِحِد الَْقهَّاِر         يَْوَم ُِهْ به ٌء ۭ ِلَمِن الُْمِْلُ الَْيْوَم ۭ ّلِلٰه  01ََشْ

ان کی کوئی چیز ہللا سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس ( ۱)جس دن سب لوگ ظاہر ہوجائیں گے 

 (۲)، فقط ہللا واحد و قہار کی۔ (۴)کی بادشاہی ہے؟ 

 یعنی زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہونگے۔  ۱۔۱٦

یہ قیامت والے دن ہللا تعاٰلی پوچھے گا جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں  ۱۔۱٦

ئیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا  جمع ہوں گے ہللا تعاٰلی زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دا

 ، (صحیح بخاری)اور کہے گا میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ 

ہیں بولے گا تو یہ جواب ہللا تعاٰلی خود ہی دے گا بعض کہتے ہیں کہ ہللا جب کوئی ن ۱۔۱٦ 

تعاٰلی کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک 

 آواز یہی جواب دیں گے۔ فتح القدیر
 

ى ُكُّ نَْفسٍۢ ِبَما َكَسبَْت ۭ ََل ُظَْلَ الَْيْوَم ۭ اِ  زه َ َْسِيُْع الِْحَساِب      َالَْيْوَم ُّتْ  01نَّ اّلٰله

ظلم نہیں، یقیناً ہللا تعاٰلی بہت ( کسی قسم کا)آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا آج 

 ۔(۱)جلد حساب کرنے واال ہے 

 اس لئے کہ اسے بندوں کی طرح غورو فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ ۱۔۱۷
 

ِز  ٌُ       َوَانِْذْرُِهْ يَْوَم اَْله ـَطا ُـّ ََل َشِفْيعٍ ي ْْيٍ وَّ ِلِمْْيَ ِمْن َْحِ
ِظِمْْيَ ڛ َما ِللٰظه ى الَْحـنَاِجِر كه  ۭ 01فَِة ِاِذ الُْقلُْوُب َلَ
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آگاہ کر دیجئے جب کہ دل حلق تک پہنچ ( قیامت سے( )۱)اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی 

لی دوست ہوگا نہ سفارشی، کہ جس اور سب خاموش ہونگے ظالموں کا کوئی د( ۴)جائیں گے 

 کی بات مانی جائے گی۔

 اَِزفَۃ کے معنی ہیں قریب آنے والی۔ یہ قیامت کا نام ہے، اس لئے کہ وہ بھی قریب آنے  ۱َ۔۱۲

 والی ہے۔ 

یعنی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے کاظمین غم سے ( ۴)۔۱۲

 کے تینوں معنی کیے گئے ہیں۔بھرے ہوئے یا روتے ہوئے یا خاموش اس 
 

ُدْوُر         ِفي الصُّ نََة اَْلَْعُْيِ َوَما َُّتْ
ِٕ
 01يَْعََلُ َخاۗى

 جانتا ہے۔( خوب)وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو 

اس میں ہللا تعاٰلی کے علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اشیا کا علم ہے چھوٹی ہو یا بڑی 

ہو یا موٹی اعلی مرتبے کی ہو یا چھوٹے مرتبے کی اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب باریک 

اس کے علم واحاطہ کا یہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب اور صحیح معنوں میں اس 

کا خوف اپنے اندر پیدا کرے آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا جائے 

عورت کو کنکھیوں سے دیکھنا سینوں کی باتوں میں وہ وسوسے جیسے راہ چلتے کسی حسین 

بھی آ جاتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں 

یعنی ایک لمحہ گزراں کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے ہیں تب تک تو وہ قابل مواخذہ نہیں 

ھر ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے چاہے ان پر عمل ہوگے لیکن جب وہ عزائم کا روپ دھار لیں تو پ

 کرنے کا انسان کو موقع نہ ملے۔
 

ِميْ  َ ُهَو السَّ ٍء ۭ ِانَّ اّلٰله ْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنٖه ََل يَـْقُضْوَن ِبََشْ ِ ُ يَـْقِِضْ ِِبلَْحٰقِ ۭ َواَّلَّ    11ُع الَْبِصْْيُ       َواّلٰله

کر دے گا اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی  اور ہللا تعاٰلی ٹھیک ٹھیک فیصلہ

 بیشک ہللا تعاٰلی خوب سنتا خوب دیکھتا ہے۔( ۱)چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے 

اس لئے کہ انہیں کسی چیز کا علم ہے نہ کسی پر قدرت، وہ بےخبر بھی ہیں اور بے  ۱۔۴۰

چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ  اختیار بھی، جب کہ فیصلے کے لئے علم اور اختیار دونوں

دونوں خوبیاں صرف ہللا کے پاس ہیں۔ اس لئے صرف اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ 

کرے اور وہ یقینا حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ اسے کسی کا خوف ہوگا نہ کسی سے 

 حرص و طمع۔
 

ْوا ِِف اَْلَْرِض فَيَْنُظُرْوا َكْيَف  ََثًرا ِِف اَْلَْرِض فََاخَ َاَولَْم يَِسْْيُ اه ًة وَّ ْيَن ََكنُْوا ِمْن قَْبِلهِْم ۭ ََكنُْوا ُِهْ َاَشدَّ ِمِْنُْم قُوَّ ِ َن ََكَن عَاِقَبُة اَّلَّ ْم ۭ َوَما ََكَن لَهُْم ِمٰ ُ ِبُذنُْوِّبِ َذُِهُ اّلٰله

اٍق        ِ ِمْن وَّ  10اّلٰله

کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے 

کیسا ہوا؟ وہ قوت و طاقت کے اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ 

تھے، پس ہللا نے انہیں ان گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں ہللا کے عذاب سے بچا 

 لیتا۔

ب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ گزشنہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا ا ۱۔۴۱

یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے اس جرم تکذیب 

میں ہالک کی گئیں جس کا ارتکاب یہ کر رہے ہیں دراں حالیکہ گزشتہ قومیں قوت و آثار میں 

اب آیا تو انہیں کوئی نہیں بجا سکا اسی طرح ان سے کہیں بڑھ کر تھیں لیکن جب ان پر ہللا کا عذ

 تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اور اگر آ گیا تو پھر کوئی تمہارا پشت پناہ نہ ہوگا۔
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َّٗه قَِوي  َشِديْدُ  ُ ۭ ِان نهِت فََكَفُرْوا فََاَخَذُِهُ اّلٰله ْم ُرُسلُهُْم ِِبلَْبيِٰ ِتْْيِ ْ ُْم ََكنَْت ًتَّ ِِلَ ِِبَِنَّ  11       الِْعَقاِب ذه

یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیغمبر معجزے لے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے 

 پس ہللا انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب واال ہے۔( ۱)

یہ ان کی ہالکت کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے ہللا کی آیتوں کا انکار اور  ۱۔۴۴

یب۔ اب سلسلہ نبوت و رسالت تو بند ہے۔ تاہم آفاق پر انس میں بیشمار آیات اٰلہی پیغمبروں کی تکذ

بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں۔ عالوہ ازیں وعظ وتذکیر اور دعوت وتبلیغ کے ذریعے سے علماء 

اور داعیان حق ان کی وضاحت اور نشاندہی کے لیے موجود ہیں اس لیے آج بھی جو آیات الہی 

وشریعت سے غفلت کرے گا اس کا انجام مکذبین اور منکرین رسالت سے  سے اعراض اور دین

 مختلف نہیں ہوگا۔
 

ِبْْيٍ       ٍن مُّ يهِتنَا َوُسلْطه    11َولَـَقْد َاْرَسلْنَا ُمْوٰسه ِِبه

 (۱)کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ ( علیہ السالم)اور ہم نے موسٰی 

نیاں بھی ہو سکتی ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے یا عصا اور ید آیات سے مراد وہ نشا ۱۔۴۲

بیضا والے دو بڑے واضح معجزات بھی سلطان مبین سے مراد قوی دلیل اور حجت واضحہ 

 جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہیں تھا بجز ڈھٹائی اور بےشرمی کے۔
 

َن َوقَاُرْوَن فََقالُْوا  اٌب     ِاٰله ِفْرَعْوَن َوَهامه ٌر َكذَّ ِ  11ْسه

 جادوگر اور جھوٹا ہے۔( یہ تو)فرعون ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا 

فرعون مصر میں آباد قبط کا بادشاہ تھا بڑا ظالم وجابر اور رب اعلی ہونے کا دعوے دار  ۱۔۴٤

اس پر طرح  اس نے حضرت موسٰی علیہ السالم کی قوم بنی اسرائیل کو غالم بنا رکھا تھا اور

طرح کی سختیاں کرتا تھا جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پر اس کی تفصیل ہے ہامان فرعون 

کا وزیر اور مشیر خاص تھا قارون اپنے وقت کا مال دار ترین آدمی تھا ان سب نے پہلے لوگوں 

کی طرح حضرت موسٰی علیہ السالم کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور کذاب کہا جیسے 

وسرے مقام پر فرمایا گیا کذلک ما اتی الذین من قبلھم من رسول اال قالو ساحر او مجنون د

اتواصوابہ بل ھم قوم طاغون اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی 

نبی آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے 

 رتے گئے ہیں؟نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔کو وصیت ک
 

َتْحُيْوا ِنَساۗ  َمنُْوا َمَعٗه َواس ْ يَْن اه ِ ا َجاَۗءُِهْ ِِبلَْحٰقِ ِمْن ِعْنِدََن قَالُوا اْقُتلُْوٓا َابْنَاَۗء اَّلَّ ِفرِيَْن ِاَلَّ ِِفْ َضلهٍل      فَلَمَّ  11َءُِهْ ۭ َوَما َكْيُد اْلكه

حق لے کر آئے تو انہوں نے ( دین)ہماری طرف سے ( علیہ السالم موسیٰ )پس جب ان کے پاس 

اور ان کی لڑکیوں کو ( ۱)کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو 

 (۴)زندہ رکھو اور کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے 

پیدا نہ ہو جو نجومیوں کی پیش گوئی کے  فرعون یہ کام پہلے بھی کر رہا تھا تاکہ وہ بچہ۱۔۴٢

مطابق اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا تھا یہ دوبارہ حکم اس نے حضرت موسٰی علیہ 

السالم کی تذلیل واہانت کے لیے دیا نیز تاکہ بنی اسرائیل موسٰی علیہ السالم کے وجود کو اپنے 

اُْوِذْینَا ِمْن قَْبِل اَْن )نہوں نے کہا لیے مصبیت اور نحوست کا باعث سمجھیں جیسا کہ فی الواقع ا

اے موسٰی علیہ السالم تیرے آنے سے قبل بھی ہم ( 348:۔ االعراف7( بَْعِد َما ِجْئتَنَا ۘ  تَاْتِیَنَا َوِمنْ 

یعنی اس سے جو  ۱۔۴٢اذیتوں سے دو چار تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔

بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ اور اس کی عزت میں کمی مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ 
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نہ ہو۔ یہ اسے حاصل نہیں ہوا، بلکہ ہللا نے فرعون اور اس کی قوم ہی غرق کر دیا اور بنی 

 اسرائیل کو بابرکت زمین کا وارث بنا دیا۔
 

ٓ اَ  ْ َّٗه ۚ ِاِّنٰ ٌُ َرب ٓ َاْقُتْل ُمْوٰسه َولَْيْد ُّْظهَِر ِِف اَْلَْرِض الَْفَساَد        َوقَاَل ِفْرَعْوُن َذُرْوِِنْ َل ِديْنَُُكْ َاْو َاْن ي َُّبٰدِ  11َخاُف َاْن ي

اور اسے ( ۱)کو مار ڈالوں ( علیہ السالم)اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ 

مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک ( ۴)چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے 

 (۲)فساد برپا نہ کر دے۔ ( بہت بڑا)کوئی  میں

یہ غالبًا فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اسے موسٰی علیہ السالم کو قتل کرنے سے منع  ۱۔۴٦

 کرتے تھے۔ 

یہ فرعون کی دیدہ دلیری کا اظہار ہے کہ میں دیکھوں گا، اس کا رب اسے کیسے بچاتا  ۴۔۴٦

کار ہے کہ اس کا کون سا رب ہے جو بچا لے گا، ہے، اسے پکار کر دیکھ لے۔ یا رب ہی کا ان

 کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔ 

یعنی غیر ہللا کی عبادت سے ہٹا کر ایک ہللا کی عبادت پر نہ لگا دے یا اس کی وجہ سے  ۲۔۴٦

فساد نہ پیدا ہو جائے مطلب یہ تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول 

ہ نہ قبول کرنے والوں سے بحث وتکرار کریں گے جس سے ان کے درمیان لڑائی کرلی تو و

جھگڑا ہوگا جو فساد کا ذریعہ بنے گا یوں دعوت توحید کو اس نے قساد کا سبب اور اہل توحید 

 کو فسادی قرار دیا درآں حالیکہ فسادی وہ خود تھا اور غیر ہللا کی عبادت ہی فساد کی جڑ ہے۔
 

 ٓ ٍ َلَّ يُْؤِمُن ِبَيْوِم الِْحَساِب       َوقَاَل ُمْوٰسه ْن ُكِٰ ُمتََكَٰبِ ُُِٰكْ ِمٰ ْ َوَرب ْ عُْذُت ِبَرِٰبِ   11 ِاِّنٰ

نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے ( علیہ السالم)موٰسی 

 (۱)سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ ( کی برائی)والے شخص

حضرت موسٰی علیہ السالم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا  ۱۔۴۷

ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے ہللا سے اس کے شر سے بچنے کیلیے دعا مانگی نبی صلی ہللا 

علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے اللھم انا نجعلک فی نحورھم ونعوذ بک 

احمد اے ہللا ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں  من شرور ھم مسند

 سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔
 

 ُ َ اّلٰله َُّقْوَل َرِٰبِ ِل ِفْرَعْوَن يَْكَُتُ ِايَْمانَٗهٓ َاتَْقُتلُْوَن َرُجًَل َاْن ي ْن اه ْؤِمٌن ڰ ِمٰ نهِت مِ َوقَاَل َرُجٌل مُّ َُّك َوقَْد َجاَۗءُُكْ ِِبلَْبيِٰ َُّك ََكِذًِب فََعلَْيِه َكِذبُٗه ۚ َوِاْن ي ُُِٰكْ ۭ َوِاْن ي ب ْن رَّ

اٌب        ٌِف َكذَّ ِْ َ ََل َُّيِْدْي َمْن ُهَو ُم ْي يَِعُدُُكْ ۭ ِانَّ اّلٰله ِ ُِّصْبُُكْ بَْعُض اَّلَّ  11َصاِدقًا ي

پائے ہوئے اور ایک مومن شخص نے، جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھ

تھا، کہا کہ تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب ہللا 

اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ ( ۱)ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے 

کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ ( عذاب)اسی پر ہے اور اگر وہ سچا ہو، تو جس 

ہللا تعاٰلی اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور ( ۴)کچھ تو تم پر آپڑے گا، 

 (۲)جھوٹے ہوں۔ 

یعنی ہللا کی ربوبیت پر وہ ایمان یوں ہی نہیں رکھتا، بلکہ اس کے پاس اپنے اس موقف  ۱۔۴۲

ے تم مطمئن ۔ یہ اس نے بطور تنزل کے کہا کہ اگر اس کے دالئل س۴۲کی واضح دلیلیں ہیں۔ 

نہیں اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اس سے تعرض نہ کیا جائے اگر وہ جھوٹا ہے 

تو ہللا تعاٰلی خود ہی اسے اس جھوٹ کی سزا دنیا و آخرت میں دے دے گا اور اگر وہ سچا ہے 
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ان میں  اور تم نے اسے ایذائیں پہنچائیں تو پھر یقینا وہ نمہیں جن عذابوں سے ڈراتا ہے تم پر

 سے کوئی عذاب آ سکتا ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا جیسا کہ تم باور کراتے ہو تو ہللا تعاٰلی اسے دالئل  ۲۔۴۲ 

معجزات سے نہ نوازتا جب کہ اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں دوسرا مطلب ہے کہ اگر وہ 

گا تمہیں اس کے خالف کوئی اقدام  جھوٹا ہے تو ہللا تعاٰلی خود ہی اسے ذلیل اور ہالک کر دے

 کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
 

ِ ِاْن َجاَۗءََن ۭ قَالَ  ِس اّلٰله ََن ِمْنْۢ َِبْ َّْنُّصُ هِرِيَْن ِِف اَْلَْرِض ۡ فََمْن ي ى َوَمآ َاْهِدْيُُكْ ِاَلَّ سَ يهَقْوِم لَُُكُ الُْمِْلُ الَْيْوَم ظه َشاِد        ِفْرَعْوُن َمآ ُاِرْيُُكْ ِاَلَّ َمآ َاره ِبْيَل الرَّ

11 

آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر ہللا کا ! اے میری قوم کے لوگو

فرعون بوال، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ( ۴۱عذاب ہم پر آگیا تو کون ہماری مدد کرے گا 

 (۲)بتال رہا ہوں۔  ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں اور میں تو تمہیں بھالئی کی راہ

یعنی یہ ہللا کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں زمین پر غلبہ عطا فرمایا اس کا شکر ادا کرو اور  ۱۔۴٢

 اس کے رسول کی تکذیب کر کے ہللا کی ناراضی مول نہ لو۔

یہ فوجی لشکر تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، نہ ہللا کے عذاب ہی کو ٹال سکیں گے اگر  ۴۔۴٢

 ہاں تک اس مومن کا کالم تھا جو ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ وہ آ گیا۔ ی

فرعون نے اپنے دنیاوی جاہ جالل کی بنیاد پر جھوٹ بوال اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ  ۲۔۴٢

رہا ہوں وہی تمہیں بتال رہا ہوں اور میری بتالئی ہوئی راہ ہی صحیح ہے حاالنکہ ایسا نہیں تھا 

 (ھود)وما امر فرعون برشید 
 

ثَْل يَْوِم اَْلَْحَزاِب       وَ  ٓ َاَخاُف عَلَْيُُكْ ِمٰ ْ َمَن يهَقْوِم ِاِّنٰ ْيٓ اه ِ    11قَاَل اَّلَّ

مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز ( کے لوگو! )اس مومن نے کہا اے میری قوم

 نہ آئے جو اور امتوں پر آیا۔( بد عذاب)
 

عَاٍد  ُ يُرِيُْد ُظلًْما ِلٰلِْعَباِد      ِمثَْل َدْاِب قَْوِم نُْوٍِ وَّ ْيَن ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ ۭ َوَما اّلٰله ِ ثَُمْوَد َواَّلَّ  10وَّ

ہللا اپنے بندوں پر کسی ( ۱( )حال ہوا)جیسے امت نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کا 

 (۴)طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ 

( جھٹالیا)کو ڈرایا کہ اگر ہللا کے رسول کی تکذیب  یہ اس مومن آدمی نے دوبارہ اپنی قوم ۱۔۲۱

 پر ہم اڑے رہے تو خطرہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب اٰلہی کی گرفت میں آ جائیں گے

یعنی ہللا نے جن کو بھی ہالک کیا ان کے گناہوں کی پاداش میں اور رسولوں کی تکذیب ۴۔۲۱۔ 

ورحیم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ  ومخالفت کی وجہ سے ہی ہالک کیا ورنہ وہ شفیق

ہی نہیں کرتا گویا قوموں کی ہالکت یہ ان پر ہللا کا ظلم نہیں ہے بلکہ قانون مکافات کا ایک 

الزمی نتیجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مستثنی نہیں از مکافات عمل غافل مشو گندم از 

 گندم بروید جو از جو
 

ٓ َاَخا ْ   11ُف عَلَْيُُكْ يَْوَم التَّنَاِد     َويهَقْوِم ِاِّنٰ

 (۱)اور مجھے تم پر قیامت کے دن کا بھی ڈر ہے 

تنادی کے معنی ہیں۔ ایک دوسرے کو پکارنا، قیامت کو یَْوَم التَّنَاِد اس لئے کہا گیا ہے کہ ۱۔۲۴

دیں اس دن ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائیں 

تُْم َونَاٰدٓي اَْصٰحُب ااْلَْعَراِف ِرَجااًل یَّْعِرفُْونَھُْم بِِسْیٰمىھُْم قَالُْوا َمآ اَْغٰنى َعْنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنْ )گے۔ 
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ُ بَِرْحَمٍة  ۘ   اَٰھُٓؤاَل 24تَْستَْكبُِرْوَن   ةَ اَل َخْوٌف َعلَْیُكْم َواَلٓ اَْنتُْم اُْدُخلُوا اْلَجنَّ  ۘ  ِء الَِّذْیَن اَْقَسْمتُْم اَل یَنَالُھُُم ہللٰاٰ

۔ بعض کہتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس (24-28:۔ االعراف7(  28تَْحَزنُْوَن  

کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کی بد بختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اعالن کرے گا بعض کہتے ہیں 

اور اہل جہتم کو ! یسے اہل جنت کو اے جنتیوکہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا ج

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام بغوی کا یہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام باتوں ہی ! اے جہنمیو

 کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔
 

 ُ ُّْضِلِل اّلٰله ِ ِمْن عَاُِصٍ ۚ َوَمْن ي َن اّلٰله ُّْوَن ُمْدِبرِيَْن ۚ َما لَُُكْ ِمٰ  11 فََما ََلٗ ِمْن َهاٍد     يَْوَم تَُول

تمہیں ہللا سے بچانے واال کوئی نہ ہوگا اور جسے ہللا ( ۱)جس دن تم پیٹھ پھیر کر لوٹو گے، 

 (۴)گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں 

سے جہنم کی طرف جاؤ گے، یا حساب کے بعد وہاں سے ( میدان محشر)یعنی موقف  ۱۔۲۲

 بھاگو گے

 ہدایت کا راستہ بتا سکے یعنی چال سکے۔جو اسے  ۴۔۲۲۔ 
 

ٓ ِاَذا َهَِلَ  ا َجاَۗءُُكْ ِبٖه ۭ َحِٰته مَّ نهِت فََما ِزلَُْتْ ِِفْ َشٰكٍ ِمٰ ُ َمْن َولََقْد َجاَۗءُُكْ يُْوُسُف ِمْن قَْبُل ِِبلَْبيِٰ ِِلَ يُِضلُّ اّلٰله ُ ِمْنْۢ بَْعِدٖه َرُسْوًَل ۭ َكذه َّْبَعَث اّلٰله ُهَو  قُلَُْتْ لَْن ي

ْرًَتُبَۨ       ٌِف مُّ ِْ  ښ11ُم

پھر بھی تم ان کی ( ۱)یوسف دلیلیں لے کر آئے، ( حضرت)اور اس سے پہلے تمہارے پاس 

( ۲)یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگئی ( ۴)میں شک و شبہ ہی کرتے رہے ( دلیل)الئی ہوئی 

، اسی طرح ہللا گمراہ (٤)تو کہنے لگے ان کے بعد تو ہللا کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں 

 (۲)کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے واال شک شبہ کرنے واال ہو 

حضرت موسٰی علیہ السالم سے قبل تمہارے اس عالقہ میں جس میں تم ! یعنی اہل مصر ۱۔۲٤

آباد ہو، حضرت یوسف علیہ السالم بھی دالئل و براہین کے ساتھ آئے تھے۔ جس میں تمہارے 

داد کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی یعنی َجآَء ُکْم سے مراد َجآَء اِلَٰی آبائُِکْم ہے یعنی آباؤ اج

 تمہارے آباؤ واجداد کے پاس آئے۔ 

 لیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں الئے اور ان کی دعوت میں شک و شبہ ہی کرتے رہے۔  ۴۔۲٤

 یعنی یوسف علیہ السالم پیغمبر کی وفات ہوگئی۔  ۲۔۲٤

نی تمہارا شیوہ چونکہ ہر پیغمبر کی تکذیب اور مخالفت ہی رہا ہے اس لیے سمجھتے یع٤۔۲٤

تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئے گا یا یہ مطلب ہے کہ رسول کا آنا یا نہ آنا تمہارے لیے 

برابر ہے یا یہ مطلوب ہے کہ اب ایسا باعظمت انسان کہاں پیدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے 

بعد از مرگ حضرت یوسف علیہ السالم کی عظمت کا اعتراف تھا اور بہت سے سرفراز ہو گویا 

 لوگ ہر اہم ترین انسان کی وفات کے بعد یہی کہتے رہے ہیں۔ 

یعنی اس واضح گمراہی کی طرح جس میں تم مبتال ہو ہللا تعاٰلی ہر اس شخص کو بھی  ۲۔۲٤

ور ہللا کے دین کی وحدانیت اور گمراہ کرتا ہے جو نہایت کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ا

 اس کے وعدوں وعیدوں میں شک کرتا ہے۔
 

يْنَ  ِ ِ َوِعْنَد اَّلَّ ٍن َاتههىُْم ۭ َكَُبَ َمْقتًا ِعْنَد اّلٰله ِ ِبَغْْيِ ُسلْطه يهِت اّلٰله ٓ اه ْيَن َُيَاِدلُْوَن ِِفْ ِ ٍ  اَّلَّ ُ عَٰله ُكِٰ قَلِْب ُمتََكَٰبِ ِِلَ يَْطَبُع اّلٰله َمنُْوا ۭ َكذه  11 َجبَّاٍر       اه

ہللا کے ( ۱)جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو ہللا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں 

ہللا تعاٰلی اسی طرح ( ۴)نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے 

 (۲)ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ 
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اری ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود ہللا یعنی ہللا کی طرف سے ات ۱۔۲٢

کی توحید اور اس کے احکام میں جھگڑتے ہیں، جیسا کہ ہر دور کے اہل باطن کا وطیرہ رہا 

 ہے۔ 

یعنی ان کی اس حرکت سے ہللا تعاٰلی ہی ناراض نہیں ہوتا، اہل ایمان بھی اس کو سخت  ۴۔۲٢

 ناپسند کرتے ہیں۔ 

رح ان مجادلین کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اسی طرح ہر اس شخص یعنی جس ط۴۔۲٢

کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے جو ہللا کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر اور سرکشی کا اظہار 

کرتا ہے جس کے بعد معروف ان کو معروف اور منکر، منکر نظر نہیں آتا بلکہ بعض دفعہ 

 ف، منکر قرار پاتا ہے۔منکر، ان کے ہاں معروف اور اور معرو
 

َباَب       َُ اَْلَس ْ ٓ َابْلُ ْ ََّعٰٰلِ ًحا ل ُن ابِْن ِلْ َِصْ َامه    11َوقَاَل ِفْرَعْوُن ُّيه

بنا شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ( ۱)میرے لئے ایک باال خانہ ! فرعون نے کہا اے ہامان

 ہیں

ہامان کو بلند عمارت بنانے کا  یہ فرعون کی سرکشی کا بیان ہے کہ اس نے اپنے وزیر ۱۔۲٦

حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائے۔ اسباب کے معنی 

 دروازے، یا راستے کے ہیں مزید دیکھئے القصص، آیت۔
 

ِِلَ زُ  ْ ََلَُظنُّٗه ََكِذًِب ۭ َوَكذه ِ ُمْوٰسه َوِاِّنٰ  ِاَله
ٓ ِلَع ِاٰله ِت فََاطَّ وه مه َباَب السَّ ِبْيِل ۭ َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِاَلَّ ِِفْ تََباٍب      َاس ْ ِِلٖ َوُصدَّ َعِن السَّ َِٰن ِلِفْرَعْوَن ُسْوُۗء َُعَ    11ي

اور بیشک میں سمجھتا ( ۱)دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسٰی کے معبود کو جھانک لوں ( ان)

اور ( ۲)بھلی دکھائی گئیں  اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے( ۴)ہوں وہ جھوٹا ہے 

 ۔(٢)حیلہ سازی تباہی میں ہی رہی ( ہر)اور فرعون کی ( ٤)راہ سے روک دیا گیا 

 یعنی دیکھوں کہ آسمانوں پر کیا واقعی کوئی ہللا ہے؟ ۱۔۲۷

اس بات میں کہ آسمان پر ہللا ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور ان کا مدبر ہے۔ یا اس  ۴۔۲۷

  کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ بات میں کہ وہ ہللا

یعنی شیطان نے اس طرح اسے گمراہ کئے رکھا اور اس کے برے عمل اسے اچھے نظر  ۲۔۲۷

 آتے رہے۔ 

یعنی حق اور درست راستے سے اسے روک دیا گیا اور وہ گمراہیوں کی بھول بھلیوں  ٤۔۲۷

 میں بھٹکتا رہا۔ 

یار کی، اس کا نتیجہ اس کے حق میں تباب خسارہ، ہالکت۔ یعنی فرعون نے جو تدبیر اخت ٢۔۲۷

 برا ہی نکال۔ اور باآلخر اپنے لشکر سمیت پانی میں ڈبو دیا گیا۔
 

َشاِد        َِّبُعْوِن َاْهِدُُكْ َسِبْيَل الرَّ َمَن يهَقْوِم ات ْيٓ اه ِ  ۚ 11َوقَاَل اَّلَّ

میں نیک  میری پیروی کرو( سب)تم ( کے لوگو! )اور اس ایماندار شخص نے کہا اے میری قوم

 (۱)راہ کی طرف تمہاری رہبری کرونگا 

فرعون کی قوم سے ایمان النے واال پھر بوال اور کہا کہ دعوٰی تو فرعون بھی کرتا ہے  ۱۔۲۲

کہ میں تمہیں سیدھے راستے پر چال رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے، میں 

تہ ہے اور وہ وہی راستہ ہے، جس کی طرف جس راستے کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ سیدھا راس

 تمہیں حضرت موسٰی علیہ السالم دعوت دے رہے ہیں۔
 

ِخَرَة ِِهَ َداُر الَْقَراِر       ِانَّ اَْله ٌٌ ۡ وَّ نَْيا َمتَا وُة الُّ ِذِه الَْحيه ََّما هه  11يهَقْوِم ِان
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اور ہمیشگی کا گھر تو ( یقین مانو کہ قرار( )۱)یہ حیات دنیا متاع فانی ہے ! اے میری قوم

 (۴)آخرت ہی ہے 

جس کی زندگی چند روزہ ہے۔ اور وہ بھی آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کی ایک  ۱۔۲٢

 گھڑی کے برابر۔ 

جس کو زوال اور فنا نہیں، نہ وہاں انتقال اور کوچ ہوگا۔ کوئی جنت میں جائے یا جہنم  ۴۔۲٢

ک راحت اور آرام کی زندگی۔ دوسرے عذاب کی میں، دونوں کی زندگیاں ہمیشہ کی ہوں گی۔ ای

 زندگی۔ موت اہل جنت کو آئے گی نہ اہل جہنم کو۔
 

ْن َذَكٍر َاْو ُانْٰثه َوُهَو ُمْؤِمٌن فَاُ  َل َصاِلًحا ِمٰ ٓى ِاَلَّ ِمثْلَهَا ۚ َوَمْن َُعِ زه ِٰئًَة فَََل َُيْ َك يَْدُخلُْوَن الَْجنََّة يُْرَزقُْونَ َمْن َُعَِل َسي
ِٕ
ى
ۗ  11ِفْْيَا ِبَغْْيِ ِحَساٍب       وله

اور جس نے نیکی کی ہو خواہ وہ مرد ہو ( ۱)جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر ہی کا بدلہ ہے 

اور وہاں بیشمار روزی پائیں ( ۴)یا عورت اور وہ ایماندار ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے 

 (۲)گے 

ں اور اس کے مطابق ہی عذاب ہوگا جو عدل یعنی برائی کی مثل ہی جزا ہوگی زیادہ نہی۱۔٤۰

 وانصاف کا آئینہ دار ہوگا۔

یعنی وہ جو ایمان دار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی اس کا صاف مطلب  ۴۔٤۰ 

یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض ایمان یا ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی حثییت ہللا 

 کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے کے ہاں کچھ نہیں ہوگی عند ہللا

 ساتھ ایمان ضروری ہے۔

یعنی بغیر اندازے اور حساب کے نعمتیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کا بھی اندیشہ  ۲۔٤۰

 نہیں ہوگا۔
 

ٓ ِاَٰل النَّاِر    وِة َوتَْدُعْونَِنْ ٓ َاْدُعْوُُكْ ِاَٰل النَّجه  ۭ 10   َويهَقْوِم َماِلْ

اور تم مجھے ( ۱)یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بال رہا ہوں ! اے میری قوم

 (۴)دوزخ کی طرف بال رہے ہو۔ 

اور وہ یہ کہ صرف ایک ہللا کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے  ۱۔٤۱

 ھیجا ہےرسول کی تصدیق کرو، جو اس نے تمہاری ہدایت اور راہنمائی کے لئے ب

یعنی توحید کی بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم میں لے جانے  ۴۔٤۱

 واال ہے جیسا کہ اگلی آیت میں وضاحت ہے۔
 

َاََن َاْدُعْوُُكْ ِاَٰل الَْعزِْيِز الْ  ِ َوُاْْشَِك ِبٖه َما لَيَْس ِلْ ِبٖه ِعَْلٌ ۡ وَّ  11      غَفَّارِ تَْدُعْونَِنْ َِلَْكُفَر ِِبّلٰله

تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں ہللا کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں 

کی طرف دعوت دے ( معبود)جس کا کوئی علم مجھے نہیں اور میں تمہیں غالب بخشنے والے 

 (۱)رہا ہوں۔ 

نے عزیز غالب جو کافروں سے انتقام لینے اور ان کو عذاب دینے پر قادر ہے غفار اپ ۱۔٤۴

ماننے والوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینے واال اور ان کی پردہ پوشی کرنے واال۔ 

جب کہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بال رہے ہو وہ بالکل حقیر اور کم تر چیزیں 

ہیں نہ وہ سن سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی ہیں کسی کو نفع پہچانے پر قادر ہیں نہ نقصان 

 ۔پہنچانے پر
 

ََنٓ اِ  ِخَرِة َوَانَّ َمَردَّ نَْيا َوََل ِِف اَْله ٓ ِالَْيِه لَيَْس ََلٗ َدْعَوةٌ ِِف الُّ ََّما تَْدُعْونَِنْ ُب النَّاِر     ََل َجَرَم َان ِِفْْيَ ُِهْ َاْْصه ِْ ِ َوَانَّ الُْم  11َٰل اّلٰله
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ا میں پکارے جانے کے کہ مجھے جس کی طرف بال رہے ہو وہ تو نہ دنی( ۱)یہ یقینی امر ہے 

کہ ہم سب کا لوٹنا ہللا کی طرف ہے ( یقینی بات ہے)اور یہ بھی ( ۲)نہ آخرت میں ( ۴)قابل ہے 

 (۲)اہل دوزخ ہیں۔ ( یقیناً )اور حد سے گزر جانے والے ہی ( ٤)

 الجَرَم یہ بات یقینی ہے، یا اس میں جھوٹ نہیں ہے۔  ۱۔٤۲

تعداد ہی نہیں رکھتے کہ کسی کو نفع پہنچا سکیں یا یعنی وہ کسی کی پکار سننے کی اس ۴۔ ٤۲

الوہیت کا استحقاق انہیں حاصل ہو اس کا تقربیا وہی مفہوم ہے جو اس آیت اور اس جیسی دیگر 

ِ َمْن الَّ یَْستَِجْیُب لَٗهٓ اِٰلى یَ )متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے 
ْن یَّْدُعْوا ِمْن ُدْوِن ہللٰاٰ ْوِم َوَمْن اََضلُّ ِممَّ

َولَْو َسِمُعْوا َما  ۘ  َءُكْم ۘ  اِْن تَْدُعْوھُْم اَل یَْسَمُعْوا ُدَعا( )5:۔ االحقاف28( ٕىِِھْم ٰغفِلُْونَ ۘ  اْلقِٰیَمِة َوھُْم َعْن ُدَعا

اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر ( 32:۔فاطر15( اْستََجابُْوا لَُكمْ 

 ہیں کر سکتے۔بالفرض سن لیں تو قبول ن

یعنی آخرت میں ہی وہ پکار سن کر کسی کو عذاب سے چھڑانے پر یا شفاعت ہی کرنے  ۲۔٤۲

پر قادر ہوں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے ایسی چیزیں بھال اس الئق ہو سکتی ہیں کہ وہ معبود بنیں 

 اور ان کی عبادت کی جائے؟

 بری جزا دی جائے گی۔  جہاں ہر ایک کا حساب ہوگا اور عمل کے مطابق اچھی یا ٤۔٤۲

یعنی کافر و مشرک جو ہللا کی نافرمانی میں ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اس طرح جو  ۲۔٤۲

بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہوں گے جن کی نافرمانیاں اسراف کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں گی 

لی ہللا علیہ وسلم انہیں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی تاہم بعد میں شفاعت رسول ص

 یا ہللا کی مشیت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
 

َ بَِصْْيٌۢ ِِبلِْعَباِد        ِ ۭ ِانَّ اّلٰله َتْذُكُرْوَن َمآ َاقُْوُل لَُُكْ ۭ َوُافَٰوُِض َاْمرِْيٓ ِاَٰل اّلٰله  11فَس َ

( ۴)میں اپنا معاملہ ہللا کے سپرد کرتا ہوں ( ۱)پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے 

 (۲)یقیناً ہللا تعاٰلی بندوں کا نگران ہے۔ 

عنقریب وہ وقت آئے گا جب میری باتوں کی صداقت اور جن باتوں سے روکتا تھا ان کی  ۱۔٤٤

شناعت تم پر واضح ہو جائے گی پھر تم ندامت کا اظہار کرو گے مگر وہ وقت ایسا ہوگا کہ 

 ھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ندامت ب

یعنی اسی پر بھروسہ کرتا اور اسی سے ہر وقت استعانت کرتا ہوں اور تم سے بیزاری  ۴۔٤٤ 

 اور قطع تعلق کا اعالن کرتا ہوں۔ 

وہ انہیں دیکھ رہا ہے پس وہ مستحق ہدایت کو ہدایت سے نوازتا اور ضاللت کا استحقاق  ۲۔٤٤

تا ہے ان امور میں جو حکمتیں ہیں ان کو وہی خوب رکھنے والے کو ضاللت سے ہمکتار ک

 جانتا ہے۔
 

ُء الَْعَذاِب      ِل ِفْرَعْوَن ُسْوۗ ِت َما َمَكُرْوا َوَحاَق ِِبه اه يِٰ ُ س َ  ۚ 11فََوقهىُه اّلٰله

اور فرعوں ( ۱)پس اسے ہللا نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں 

 (۴)عذاب الٹ پڑا والوں پر بری طرح کا 

یعنی اس کی قوم قبط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خالف جو  ۱۔٤٢

تدبیریں اور سازشیں سوچ رکھی تھیں ان سب کو ناکام بنا دیا اور اسے حضرت موسٰی علیہ 

 السالم کے ساتھ نجات دے دی۔ اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہوگا۔ 

ندر میں غرق کر دیا گیا اور آخرت میں ان کے لئے جہنم کا سخت یعنی دنیا میں انہیں سم ۴۔٤٢

 ترین عذاب ہے۔
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َل ِفْرَعْوَن َاَشدَّ  اعَُة ۣ َاْدِخلُْوٓا اه َعِشـيًّا ۚ َويَْوَم تَـُقْوُم السَّ ا وَّ  11الَْعَذاِب        َالنَّاُر يُْعَرُضْوَن عَلَْْيَا غُُدوًّ

اور جس دن قیامت قائم ہوگی ( ۱)جاتے ہیں  آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام الئے

 (۴)فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ ( فرمان ہوگا کہ)

اس آگ پر برزخ میں یعنی قبروں میں لوگ روزانہ صبح شام پیش کئے جاتے ہیں، جس  ۱۔٤٦

سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ حدیث میں تو بڑی وضاحت 

عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئی ہے مثالً حضرت عائشہ رضی ہللا تعاٰلی عنہا کے سوال کے  سے

اسی طرح ایک ' قبر کا عذاب حق ہے ! ہاں' جواب میں نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

اس پر صبح و شام اس ( قبر میں)جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو ' اور حدیث میں فرمایا گیا 

پیش کی جاتی ہے یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے  کی جگہ

سامنے پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے، جہاں قیامت والے دن ہللا 

صحیح بخاری اس کا مطلب ہے کہ منکرین عذاب قبر قرآن و حدیث )تعاٰلی تجھے بھیجے گا 

 م نہیں کرتے۔دونوں کی صراحتوں کو تسلی

اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کا معاملہ جو صبح وشام ہوتا ہے قیامت  ۴۔٤٦ 

سے پہلے کا ہے اور قیامت سے پہلے برزخ اور قبر ہی کی زندگی ہے قیامت والے دن اس کو 

قبر سے نکال کر سخت ترین عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا آل فرعون سے مراد فرعون 

کی قوم اور اس کے سارے پیروکار ہیں یہ کہنا کہ ہمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر  اس

آتا ہے اسے اگر عذاب ہو تو اس طرح نظر نہ آئے لغو ہے کیونکہ عذاب کے لیے یہ ضروری 

ئے ہللا تعاٰلی ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ  نہیں کہ ہمیں نظر بھی آ

اب میں ایک شخص نہایت المناک منظر دیکھ کر سخت کرب و اذیت محسوس کرتا ہے لیکن خو

دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خوابیدہ شخص تکلیف سے دو چار ہے اس کے 

باوجود عذاب قبر کا انکار محض ہٹ دھرمی اور بےجا تحکم ہے بلکہ بیداری میں بھی انسان 

وہ خود ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ صرف انسان کا تڑپنا اور تلمالنا ظاہر ہوتا  کو جو تکالیف ہوتی ہیں

 ہے اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ تڑپے اور تلمائے۔
 

ا ِاَنَّ ُكنَّا لَُُكْ تََبًعا فَهَلْ  ْوٓ َتْكََبُ يَْن اس ْ ِ ُۗؤا ِلَّلَّ َعفه ْوَن ِِف النَّاِر فَيَُقْوُل الضُّ َن النَّاِر         َانَُْتْ  َوِاْذ يَتَـَحاۗجُّ ْغُنْوَن َعنَّا نَِصْيًبا ِمٰ  11مُّ

جن )اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے 

کہیں گے ہم تو تمہارے پیرو تھے تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ( کے یہ تابع تھے

 ہٹا سکتے ہو؟
 

وْٓ  َتْكََبُ ْيَن اس ْ ِ َ قَْد َحَُكَ بَْْيَ الِْعَباِد      قَاَل اَّلَّ  11ا ِاَنَّ ُك  ِفْْيَآ   ِانَّ اّلٰله

وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، ہللا تعاٰلی اپنے بندوں کے درمیان 

 فیصلہ کر چکا ہے۔
 

َ اْدُعْوا َربَُُّكْ ُُيَ  َّنَّ َزنَِة ََجَ َٰ ْيَن ِِف النَّاِر ِل ِ َن الَْعَذاِب        َوقَاَل اَّلَّ  11فِْٰف َعنَّا يَْوًما ِمٰ

جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا ( تمام)اور 

 کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔
 

نهِت ۭ قَالُْوا بَٰله  ِتْيُُكْ ُرُسلُُُكْ ِِبلَْبيِٰ ِفرِْيَن ِاَلَّ ِِفْ َضلهٍل       ۭقَالُْوٓا َاَو لَْم تَُك ًَتْ ۗـُؤا اْلكه    11 قَالُْوا فَاْدُعْوا ۚ َوَما ُدعه
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وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں 

اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور ( ۱)گے کیوں نہیں، وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو 

 (۴)بےراہ ہے 

ہم ایسے لوگوں کے حق میں ہللا سے کیونکر کچھ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس ہللا کے  ۱۔٢۰

 پیغمبر دالئل و معجزات لے کر آئے لیکن انہوں نے پروا نہ کی؟

یعنی باآلخر وہ خود ہی ہللا سے فریاد کریں گے لیکن اس فریاد کی وہاں شنوائی نہیں  ۴۔٢۰

مام کی جا چکی تھی اب آخرت تو ایمان، توبہ اور عمل ہوگی۔ اس لئے کہ دنیا میں ان پر حجت ت

 کی جگہ نہیں، وہ تو دار الجزا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ وہاں بھگتنا ہوگا۔
 

نَْيا َويَْوَم يَُقْوُم اَْلَْشهَاُد       وِة الُّ َمنُْوا ِِف الَْحيه ْيَن اه ِ    10ِاَنَّ لَنَْنُّصُ ُرُسلَنَا َواَّلَّ

اور اس ( ۱)یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے 

 کھڑے ہونگے۔( ۴)دن بھی جب گواہی دینے والے 

یعنی ان کے دشمن کو ذلیل اور ان کو غالب کریں گے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ  ۱۔٢۱

ے جیسے حضرت یحیی و زکریا علیہما اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض نبی قتل کر دئیے گئ

السالم وغیرہ اور بعض ہجرت پر مجبور ہوگئے جیسے ابراہیم علیہ السالم اور ہمارے پیغمبر 

صلی ہللا علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم اجمعین وعدہ امداد کے باوجود ایسا کیوں 

ے ہے اس لیے بعض حالتوں میں ہوا؟ دراصل یہ وعدہ غالب حاالت اور اکثریت کے اعتبار س

اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہیں یا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر 

یعض دفعہ ہللا کی حکمت و مشیت کے تحت کافروں کو غلبہ عطا فرما دیا جاتا ہے لیکن باالخر 

السالم کے قاتلین  اہل ایمان ہی غالب اور سرخرو ہوتے ہیں جیسے حضرت یحیی و زکریا علیہما

پر بعد میں ہللا تعاٰلی نے ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیا جنہوں نے ان کے خون سے اپنی 

پیاس بجھائی اور انہیں ذلیل و خوار کیا جن یہودیوں نے حضرت عیسٰی علیہ السالم کو سولی 

نے یہودیوں کو خوب دے کر مارنا چاہا ہللا نے ان یہودیوں پر رومیوں کو ایسا غلبہ دیا کہ انہوں 

ذلت کا عذاب چکھایا پیغمبر اسالم صلی ہللا علیہ وسلم اور ان کے رفقا یقینا ہجرت پر مجبور 

ہوئے لیکن اس کے بعد جنگ بدر، احد، احزاب، غزوہ خیبر، اور پھر فتح مکہ کے ذریعے سے 

ان کو جس طرح ہللا تعاٰلی نے جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنے پیغمبر اور اہل ایم

 غلبہ عطا فرمایا اس کے بعد ہللا کی مدد کرنے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ ابن کثیر

اشہاد شہید گواہ کی جمع ہے جیسے شریف کی جمع اشراف ہے قیامت والے دن فرشتے  ۴۔٢۱ 

اور انبیاء علیہم السالم گواہی دیں گے یا فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا ہللا پیغمبروں 

نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان کی امتوں نے ان کو جھٹالیا۔ عالوہ ازیں امت محمدیہ اور 

نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس لئے 

قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن اہل ایمان کی مدد کرنے کا مطلب 

 ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ہے 
 

اِر       ِلِمْْيَ َمْعِذَرَُتُْم َولَهُُم اللَّْعنَُة َولَهُْم ُسْوُۗء الَّ  11يَْوَم ََل يَْنَفُع الٰظه

اور ان  معذرت کچھ نفع نہ دے گی ان کے لئے لعنت ہی ہوگی( عذر)جس دن ظالموں کو ان کی 

 (۱)کے لئے برا گھر ہوگا 

یعنی ہللا کی رحمت سے دوری اور پھٹکار۔ اور معذرت کا فائدہ اس لئے نہیں ہوگا کہ وہ  ۱۔٢۴

 معذرت کی جگہ نہیں، اس لئے یہ معذرت، معذرت باطلہ ہوگی۔
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اِۗءيَْل اْلِكتهَب   ٓ ِاْْسَ ى َوَاْوَرثْنَا بَِنْ تَيْنَا ُمْوَٰس الْهُده    11    َولََقْد اه

اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث ( ۱)کو ہدایت نامہ عطا فرمایا ( علیہ السالم)ہم نے موسٰی 

 (۱)بنایا 

نُْورٌ )یعنی نبوت اور تورات عطا کی جیسے فرمایا  ۱۔٢۲ ۔ 5( اِنَّآ اَْنَزْلنَا التَّْوٰرىةَ فِْیھَا ھًُدى وَّ

 ( 22:المائدہ

علیہ السالم کے بعد بھی باقی رہی، جس کے نسالً بعد نسل یعنی تورات، حضرت موسٰی  ۱۔٢۲

وہ وارث ہوتے رہے۔ یا کتاب سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو انبیائے بنی اسرائیل پر نازل 

 ہوئیں، ان سب کتابوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔
 

ى َِلُوِل اَْلَلَْباِب        ِذْكره  11ُهًدى وَّ

 (۱)تھی عقل مندوں کے لئے  کہ وہ ہدایت و نصیحت

آسمانی کتابوں کا فائدہ وہی اٹھاتے ہیں ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل سلیم  ۱۔٢٤

کے مالک ہیں دوسرے لوگ تو گدھوں کی طرح ہیں جن پر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوتا ہے لیکن 

 وہ اس سے بےخبر ہوتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے؟
 

ْبََكِر         فَاْصَِبْ ِانَّ  َِٰك ِِبلَْعَِشِٰ َواَْلِ ْمِد َرب ْح ِِبَ بِٰ ِْْۢبَك َوس َ ن اْستَـْغِفْر َِّلَ ِ َحق  وَّ  11َوْعَد اّلٰله

معافی ( ۱)سچا ہی ہے تو اپنے گناہ کی ( وشبہ)تو صبر کر ہللا کا وعدہ بال شک ! پس اے نبی

 ر حمد بیان کرتا رہ۔اپنے پروردگار کی تسبیح او( ۴)اور صبح شام ( ۱)مانگتا رہ 

گناہ سے مراد چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں، جو بہ تقاضائے بشریت سرزد ہو جاتی ہیں،  ۱۔٢٢

جن کی اصالح بھی ہللا تعاٰلی کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ یا استغفار بھی ایک عبادت ہی 

ہنمائی ہے ہے۔ اجر و ثواب کی زیادتی کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، یا مقصد امت کی ر

 کہ وہ استغفار سے بےنیاز نہ ہوں۔ 

عشیی سے دن کا آخری اور رات کا ابتدائی حصہ اور ابکار سے رات کا آخری اور دن کا  ۴۔٢٢

 ابتدائی حصہ مراد ہے۔
 

ٍن َاتههىُْم   ِاْن ِِفْ ُصُدْوِرِِهْ ِاَلَّ  ِ ِبغَْْيِ ُسلْطه يهِت اّلٰله ٓ اه ْيَن َُيَاِدلُْوَن ِِفْ ِ ِمْيُع الَْبِصْْيُ      ِانَّ اَّلَّ َّٗه ُهَو السَّ ِ ۭ ِان َتِعْذ ِِبّلٰله ا ُِهْ ِبَباِلِغْيِه ۚ فَاس ْ  11 ِكَْبٌ مَّ

جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات اٰلہی میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے 

سو تو ہللا کی ( ۱)دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں 

 پناہ مانگتا رہ بیشک وہ پورا سننے واال اور سب سے زیادہ دیکھنے واال ہے۔

یعنی وہ لوگ جو بغیر آسمانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں، یہ محض تکبر کی وجہ  ۱۔٢٦

سے ایسا کرتے ہیں، تاہم اس سے جو ان کا مقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو وہ 

 نہیں ہوگا۔ان کو حاصل 
 

ِت َواَْلَْرِض اَْكََبُ ِمْن َخلِْق النَّاِس َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يَْعلَُمْوَن       وه مه ــلُْق السَّ َٰ َ  11ل

( یہ اور بات ہے کہ)آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن 

 (۱)اکثر لوگ بےعلم ہیں 

یہ کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ہللا تعاٰلی انسانوں کو دوبارہ زندہ  یعنی پھر ۱۔٢۷

 نہیں کر سکتا؟ جب کہ یہ کام آسمان و زمین کی تخلیق سے بہت آسان ہے۔
 

ُء ۭ قَِليْ  ۗ ِت َوََل الُْمِِسْ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ى َوالَْبِصْْيُ ڏ َواَّلَّ َتِوي اَْلَُْعه ا تََتَذكَُّرْوَن       َوَما يَس ْ  11ًَل مَّ
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اندھا اور بینا برابر نہیں نہ وہ لوگ جو ایمان الئے اور بھلے کام کئے بدکاروں کے برابر ہیں 

 کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔( بہت)تم ( ۱)

مطلب ہے جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں، اسی طرح مومن و کافر اور نیکوکار اور  ۱۔٢۲

نہیں بلکہ قیامت کے دن ان کے درمیان جو عظیم فرق ہوگا، وہ بالکل واضح ہو کر  بدکار برابر

 سامنے آئے گا۔
 

اعََة ََلِٰتَيٌة َلَّ َريَْب ِفْْيَا َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يُْؤِمنُْوَن        11ِانَّ السَّ

سے لوگ ایمان نہیں  بہت( یہ اور بات ہے کہ)قیامت بالیقین اور بالشبہ آنے والی ہے، لیکن 

 التے۔
 

َّنََّ  َيْدُخلُْوَن ََجَ ْوَن َعْن ِعَباَدِِتْ س َ َتْكَِبُ ْيَن يَس ْ ِ َتِجْب لَُُكْ ۭ ِانَّ اَّلَّ ٓ َاس ْ ِخرِيَْن        َوقَاَل َربُُُّكُ اْدُعْوِِنْ    11 ده

ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو ( سرزد ہو چکا)اور تمہارے رب کا فرمان 

یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ( ۱)ول کروں گا قب

 (۴)ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے 

گزشتہ آیت میں جب ہللا نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا تو اب اس آیت میں ایسی راہنمائی  ۱۔٦۰

ہمکنار ہو سکے، اس آیت  دی جا رہی ہے، جسے اختیار کر کے انسان آخرت کی سعادتوں سے

میں دعا سے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے یعنی صرف ایک ہللا کی عبادت کرو۔ جیسا 

کہ حدیث میں میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ دعا 

ونکہ دعا کے سے مراد دعا ہی ہے۔ یعنی ہللا سے جلب نفع اور دفع ضرر کا سوال کرنا، کی

شرعی اور حقیقی معنی طلب کرنے کے ہیں، دوسرے مفہوم میں اس کا استعمال مجازی ہے۔ 

عالوہ ازیں دعا بھی اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور حدیث مذکورہ کی رو سے بھی 

عبادت ہے کیونکہ مافوق االسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لئے پکارنا اس کی 

 عبادت ہللا کے سوا کسی کی جائز نہیں۔ عبادت ہے اور 

یہ ہللا کی عبادت سے انکار و اعراض یا اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنے والوں  ۴۔٦۰ 

 کا انجام ہے۔
 

ْو فَْضٍل عََٰل النَّ  َ ََّلُ ا ۭ ِانَّ اّلٰله َاَر ُمْبِّصً َّْيَل ِلتَْسُكنُْوا ِفْيِه َوالِنَّ ْي َجَعَل لَُُكُ ال ِ ُ اَّلَّ  10اِس َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يَْشُكُرْوَن        َاّلٰله

اور دن کو دیکھنے ( ۱)ہللا تعاٰلی نے تمہارے لئے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو 

بیشک ہللا تعاٰلی لوگوں پر فضل و کرم واال ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں ( ۴)واال بنا دیا 

 (۲)کرتے۔ 

رات کو تاریک بنایا، تاکہ کاروبار زندگی معطل ہو جائیں اور لوگ امن اور سکون یعنی  ۱۔٦۱

 ۴۔٦۱یعنی روشن بنایا تاکہ معاشی محنت اور تگ و دو میں تکلیف نہ ہو۔  ۴۔٦۱سے سو سکیں۔ 

ہللا کی نعمتوں کا اور نہ ان کا اعتراف ہی کرتے ہیں یا تو کفر وجحود کی وجہ سے جیسا کہ 

ہے یا منعم کے واجبات شکر سے اہمام و غفلت کی وجہ سے جیسا کہ جاہلوں کافروں کا شیوہ 

 کا شعار ہے۔
 

َ ِاَلَّ ُهَو  ٍء ۘ ََلٓ ِاَله ُ َربُُُّكْ َخاِلُق ُكِٰ ََشْ ِلُُكُ اّلٰله  11فََاّٰنه تُْؤفَُكْوَن       ۵ذه

اں تم پھرے یہی ہللا ہے تم سب کا رب ہرچیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر کہ

 (۱)جاتے ہو 
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یعنی پھر تم اس کی عبادت سے کیوں بدکتے ہو اور اس کی توحید سے کیوں پھرتے اور  ۱۔٦۴

 بھاگتے ہو۔
 

َحُدْوَن       ِ ََيْ يهِت اّلٰله ْيَن ََكنُْوا ِِبه ِ ِِلَ يُْؤفَُك اَّلَّ  11َكذه

 تھے۔اس طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو ہللا کی آیتوں کا انکار کرتے 
 

َرُُكْ فََاْحَسَن ُصَوَرُُكْ َوَرَزقَُُكْ  َصوَّ َماَۗء ِبنَاًۗء وَّ السَّ ْي َجَعَل لَُُكُ اَْلَْرَض قََراًرا وَّ ِ ُ اَّلَّ لَِمْْيَ      َاّلٰله ُ َربُّ الْعه َك اّلٰله َ ُ َربُُُّكْ ښ فَتََبه ِلُُكُ اّلٰله بهِت ۭ ذه يِٰ َن الطَّ  11ِمٰ

اور آسمان کو چھت بنایا ( ۴)لئے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ  جس نے تمہارے( ۱)ہللا ہی ہے 

اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے ( ٤)اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں ( ۲)

یہی ہللا تمہارا پروردگار ہے، پس بہت برکتوں واال ہللا ہے سارے جہان کا ( ۲)کو عطا فرمائیں 

 پرورش کرنے واال۔

توں کی کچھ قسمیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہللا کی قدرت کاملہ بھی واضح ہو آگے نعم ۱۔٦٤

 جائے اور اس کا بال شرکت غیرے معبود ہونا بھی۔

جس میں تم رہتے چلتے پھرتے کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو پھر باآلخر موت  ۴۔٦٤

 سے ہمکنار ہو کر قیامت تک کے لیے اسی میں آسودہ خواب رہتے ہو۔

یعنی قائم اور ثابت رہنے والی چھت اگر اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا تو کوئی شخص  ۲۔٦٤

 آرام کی نیند سو سکتا تھا نہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہوتا۔

انسانوں کو سب سے زیادہ ( تم)جتنے بھی روئے زمین پر حیوانات ہیں، ان سب میں  ٤۔٦٤۔ 

 بنایا ہے۔ خوش شکل اور متناسب اال، عضا 

یعنی اقسام و انواع کے کھانے تمہارے لئے مہیا کئے، جو لذیذ بھی ہیں اور قوت بخش  ۲۔٦٤

 بھی۔
 

لَِمْْيَ       ِ َرٰبِ الْعه يَْن َۭالَْحْمُد ّلِلٰه َ ِاَلَّ ُهَو فَاْدُعْوُه ُمْخِلِصْْيَ ََلُ اٰلِ  11ُهَو الْـَحيُّ ََلٓ ِاَله

ود نہیں پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معب

 تمام خوبیاں ہللا ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔( ۱)پکارو 

یعنی جب سب کچھ کرنے واال اور دینے واال وہی ہے دوسرا کوئی بنانے میں شریک ہے  ۱۔٦٢

را کوئی اس میں نہ اختیارات میں تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف اک ہللا ہی ہے، دوس

شریک نہیں ہو سکتا۔ استمداد و استغاثہ بھی اسی سے کرو کہ وہی سب کی فریادیں اور التجائیں 

سننے پر قادر ہے دوسرا کوئی بھی مافوق االسباب طریقے سے کسی کی بات سننے پر قادر ہی 

 ؟نہیں ہے جب یہ بات ہے تو دوسرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہیں
 

 ۡ ْ ِٰبِ نهُت ِمْن رَّ ا َجاَۗءِِنَ الَْبيِٰ ِ لَمَّ يَْن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ِ ْيُت َاْن َاْعُبَد اَّلَّ ْ ُِنِ لَِمْْيَ      قُْل ِاِّنٰ  11َوُاِمْرُت َاْن ُاْسَِلَ ِلَرٰبِ الْعه

پکار رہے  کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم ہللا کے سوا! آپ کہہ دیجئے

اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ( ۱)ہو 

 (۴)کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں۔ 

چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں، انبیاء علیہم السالم اور صلحا ہوں اور قبروں میں مدفون  ۱۔٦٦

سی کو مت پکارو، ان کے ناموں کی نذر نیاز مت دو ان کے ورد اشخاص ہوں۔ مدد کے لئے ک

نہ کرو ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے امیدیں وابستہ نہ کرو کیونکہ یہ سب عبادت کی 

 قسمیں ہیں جو صرف ایک ہللا کا حق ہے۔ 
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یہ وہی عقلی اور نقلی دالئل ہیں جن سے ہللا کی توحید یعنی ہللا کے واحد الہ اور رب  ۴۔٦٦

ہونے کا اثبات ہوتا ہے جو قرآن میں جا بجا ذکر کیے گئے ہیں اسالم کے معنی ہیں اطاعت 

وانقیاد کے لیے جھک جانا سر اطاعت خم کر دینا یعنی ہللا کے سامنے میں جھک جاؤں ان سے 

 سرتابی نہ کروں آگے پھر توحید کے کچھ دالئل بیان کیے جا رہے ہیں۔
 

نْ  ْي َخلََقُُكْ ِمٰ ِ ُُكْ ُُثَّ ِلَتُكوْ  ُهَو اَّلَّ ـْطَفٍة ُُثَّ ِمْن عَلََقٍة ُُثَّ ُُيْرُِجُُكْ ِطْفًَل ُُثَّ ِلَتْبلُُغْوٓا َاُشدَّ ُـّ َُّتَوِٰفه ِمْن قَْبُل َوِلَتْبلُُغْوٓا َاَجًَل تَُراٍب ُُثَّ ِمْن ن ْن ي ُيْوًخا ۚ َوِمنُُْكْ مَّ نُْوا ش ُ

لََعلَُُّكْ تَْعِقلُْوَن       ى وَّ َسمًّ  11مُّ

پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا پھر ( ۱)وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے 

تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ ( تمہیں بڑھاتا ہے کہ)تمہیں بچہ کی صورت میں نکالتا ہے، پھر 

وہ تمہیں ( )۲)تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں ( ۴)پھر بوڑھے ہو جاؤ 

 (۲)اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ ( ٤)تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ ( ہے چھوڑ دیتا

یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السالم کو مٹی سے بنایا جو ان کی تمام اوالد کے مٹی سے پیدا  ۱۔٦۷

ہونے کو مستلزم ہے پھر اس کے بعد نسل انسانی کے تسلسل اور اس کی بقا وتحفظ کے لیے 

ے وابستہ کر دیا اب ہر انسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو صلب انسانی تخلیق کو نطفے س

پدر سے رحم مادر میں جا کر قرار پکڑتا ہے سوائے حضرت عیسٰی علیہ السالم کے کہ ان کی 

پیدائش معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی جیسا کہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیالت سے 

 ع ہے۔واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجما

 یعنی ان تمام کیفیتوں اور اطوار سے گزارنے واال وہی ہللا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔  ۴۔٦۷

یعنی رحم مادر میں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں،  ۲۔٦۷

 بعض بچپن میں، بعض جوانی میں اور بعض بڑھاپے سے قبل فوت ہو جاتے ہیں۔ 

تعاٰلی یہ اس لئے کرتا ہے تاکہ جس کی جتنی عمر ہللا نے لکھ دی ہے، وہ اس کو یعنی ہللا  ٤۔٦۷

 پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنیا میں گزار لے۔ 

یعنی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کرو گے کہ نطفے سے علقہ پھر مضغۃ، پھر  ۲۔٦۷

رب بھی ایک ہی ہے اور تمہارا بچہ، پھر جوانی، کہولت اور بڑھاپا، تو تم جان لو گے کہ تمہارا 

ئی معبود نہیں عالوہ ازیں یہ بھی سمجھ لو گے کہ جو ہللا یہ  معبود بھی ایک اس کے سوا کو

سب کچھ کرنے واال ہے اس کے لیے قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل 

 ئے گا۔ نہیں ہے اور وہ یقینا سب کو زندہ فرما
 

ْي يُ  ِ ََّما يَـُقْوُل ََلٗ ُكْن فَيَُكْوُن      ُهَو اَّلَّ ٓ َاْمًرا فَِان    11ـْحٖي َويُِمْيُت ۚ فَِاَذا قَٰضه

پھر وہ جب کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے ( ۱)وہی ہے جو جالتا ہے اور مار ڈالتا ہے 

 (۴)صرف کہتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ 

یار میں ہے۔ وہ ایک بےجان نطفے کو مختلف اطوار زندہ کرنا اور مارنا اسی کے اخت ۱۔٦۲

سے گزار کر ایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال دیتا ہے اور پھر ایک وقت مقررہ کے بعد اس 

 زندہ انسان کو مار کر موت کی وادیوں میں سال دیتا ہے۔ 

 سے وہ چیز معرض وجود میں( ہو جا)اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس کے لفظ کن  ۴۔٦۲

 آجاتی ہے جس کا وہ ارادہ کرے۔
 

فُْوَن       ِ َۭاّٰنه يُّْصَ يهِت اّلٰله ٓ اه ْيَن َُيَاِدلُْوَن ِِفْ ِ  ۇ11َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ

 (۴)وہ کہاں پھیر دئیے جاتے ہیں ( ۱)کیا تو نے نہیں دیکھا جو ہللا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں 

 ابطال کے لئے۔ انکار اور تکذیب کے لئے یا اس کے رد و  ۱۔٦٢
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یعنی ظہور دالئل اور وضوح حق کے باوجود وہ کس طرح حق کو نہیں مانتے۔ یہ تعجب  ۴۔٦٢

 کا اظہار ہے۔
 

بُْوا ِِبْلِكتهِب َوِبَمآ َاْرَسلْنَا ِبٖه ُرُسلَنَا ڕ فََسْوَف يَْعلَُمْوَن       ْيَن َكذَّ ِ    11اَّلَّ

م نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا انہیں جن لوگوں نے کتاب کو جھٹالیا اور اسے بھی جو ہ

 ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔
 

لهِسُل ۭ يُْسَحُبْوَن       ٓ َاْعنَاِقهِْم َوالسَّ    10ِاِذ اَْلَْغلهُل ِِفْ

 (۱)جب ان کی گردنوں میں طوق ہونگے اور زنجریں ہوں گی گھسیٹے جائیں گے 

 ذبین کا ہوگا۔یہ وہ نقشہ ہے جو جہنم میں ان مک ۱۔۷۱
 

 ۚ 11ِِف الَْحِمْْيِ ڏ ُُثَّ ِِف النَّاِر يُْسَجُرْوَن      

 کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جالئے جائیں گے۔

مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی یعنی  ۱۔۷۴

 یہ لوگ اس کا ایندھن بنے ہوں گے۔
 

  11ْيَل لَهُْم َاْيَن َما ُكْنَُتْ تُّْشُِكْوَن     ُُثَّ قِ 

 پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟
 

 ُ ِِلَ يُِضلُّ اّلٰله َّْدُعْوا ِمْن قَْبُل َشـْيـــــ ًا ۭ َكذه َّْم نَُكْن ن ِ ۭ قَالُْوا َضلُّْوا َعنَّا بَْل ل ِفِر ِمْن ُدْوِن اّلٰله  11ْيَن        اْلكه

بلکہ ہم تو اس سے پہلے ( ۴)وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے ( ۱)جو ہللا کے سوا تھے 

 (٤)ہللا تعاٰلی کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ ( ۲)کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے 

 کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ ۱۔۷٤

 وہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ یعنی پتہ نہیں، کہاں چلے گئے ہیں، ۴۔۷٤

اقرار کرنے کے بعد، پھر ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے کیونکہ وہاں ان پر  ۲۔۷٤

واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہے جو سن سکتی تھیں، نہ دیکھ 

نی واضح ہے فتح القدیر اور اس کا دوسرا مع)سکتی تھیں اور نقصان پہنچا سکتی تھیں نہ نفع 

 اور وہ یہ کہ وہ شرک کا سرے سے انکار ہی کریں گے۔ 

یعنی ان مکذبین ہی کی طرح ہللا تعاٰلی کافروں کو بھی گمراہ کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ  ٤۔۷٤

مسلسل تکذیب اور کفر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلود ہو 

 یے قبول حق کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ کے ل
 

ِلُُكْ ِبَما ُكْنَُتْ تَْفَرُحْوَن ِِف اَْلَْرِض ِبغَْْيِ الَْحٰقِ َوِبَما ُكْنَُتْ تَْمَرُحْوَن         ۚ 11ذه

یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے۔ اور بےجا اتراتے پھرتے 

 تھے۔

ی یہ گمراہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم کفر وتکذیب اور فسق وفجور میں یعنی تمہار ۱۔۷٢

اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اتراتے تنے اترانے میں مزید خوشی کا 

 اظہار ہے جو تکبر کو مستلزم ہے۔
 

ْيَن ِفْْيَا ۚ فَِبئَْس َمثَْوى الُْمَتكَ  ِِلِ َ خه ِْيَن      ُاْدُخلُْوٓا َابَْواَب ََجََّنَّ  11َٰبِ
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دروازوں میں داخل ہو جاؤ کیا ہی بری جگہ ( اس کے)اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لئے 

 (۱)ہے تکبر کرنے والوں کی 

 یہ جہنم پر مقرر فرشتے، اہل جہنم کو کہیں گے۔ ۱۔۷٦
 

ْي نَعِ  ِ ا نُرِيَنََّك بَْعَض اَّلَّ ِ َحق  ۚ فَِامَّ  11ُدُِهْ َاْو نَتَـَوفَّيَنََّك فَِالَْينَا يُْرَجُعْوَن     فَاْصَِبْ ِانَّ َوْعَد اّلٰله

انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں ( ۱)پس آپ صبر کریں ہللا کا وعدہ قطًعا سچا ہے 

ہم آپ کو وفات دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ( اس سے پہلے)یا ( ۴)سے کچھ ہم کو دکھائیں 

 (۲)ہماری ہی طرف ہے۔ 

کہ ہم کافروں سے انتقام لیں گے۔ یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے یعنی دنیا میں ہی ہم  ۱۔۷۷

ان کی گرفت کرلیں گے یا حسب مشیت اٰلہی تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی قیامت والے دن ہم 

 انہیں سزا دیں۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ ہللا کی گرفت سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ 

یعنی آپ کی زندگی میں ان کو مبتالئے عذاب کر دیں چنانچہ ایسا ہی ہوا ہللا نے کافروں  ۴۔۷۷

ہجری ۲سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے 

میں مکہ فتح ہوگیا اور پھر نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پورا جزیرہ 

 مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔عرب 

یعنی اگر کافر دنیاوی مواخذہ وعذاب سے بچ بھی گئے تو آخر میرے پاس ہی آئیں گے  ۲۔۷۷

 جہاں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔
 

َّْم نَْقُص ُّْ عَلَ  ْن ل ْن قََصْصنَا عَلَْيَك َوِمِْنُْم مَّ ْن قَْبِِلَ ِمِْنُْم مَّ ِ قُِِضَ َولََقْد َاْرَسلْنَا ُرُسًَل ِمٰ ِ ۚ فَِاَذا َجاَۗء َاْمُر اّلٰله ْذِن اّلٰله يٍَة ِاَلَّ ِِبِ ِِتَ ِِبه ْ ْيَك ۭ َوَما ََكَن ِلَرُسْوٍل َاْن َّيَّ

َ ُهنَاِِلَ الُْمْبِطلُْوَن       ِِ   11ِِبلَْحٰقِ َوَخ

ہم ( واقعات)یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے 

تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کئے ( قصے)و بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے آپ ک

( ۴)نہ تھا کہ کوئی معجزہ ہللا کی اجازت کے بغیر ال سکے ( مقدور)اور کسی رسول کا یہ ( ۱)

اور اس جگہ اہل ( ٤)حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا ( ۲)پھر جس وقت ہللا کا حکم آئے گا 

 ے میں رہ جائیں گے۔باطن خسار

اور یہ تعداد میں، بہ نسبت ان کے جن کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ اس  ۱۔۷۲

، انبیاء و رسل کا ذکر اور ان کی قوموں کے حاالت بیان ۴٢لئے کہ قرآن کریم میں تو صرف 

 کئے ہیں۔ 

کی صداقت پر داللت  آیت سے مراد یہاں معجزہ اور خرق عادت واقعہ ہے جو پیغمبر ۴۔۷۲

کرے کفار پیغمبروں سے مطالبے کرتے رہے کہ ہمیں فالں فالں چیز دکھاؤ جیسے خود نبی 

کریم صلی ہللا علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کئی چیزوں کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سورہ بنی 

نہیں تھا کہ وہ  اسرائیل میں موجود ہے ہللا تعاٰلی فرما رہا ہے کہ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ

اپنی قوموں کے مطالبے پر ان کو کوئی معجزہ صادر کر کے دکھالدے یہ صرف ہمارے اختیار 

میں تھا بعض نبیوں کو تو ابتدا ہی سے معجزے دے دیے گئے تھے بعض قوموں کو ان کے 

مطالبے پر معجزہ دکھالیا گیا اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھالیا گیا ہماری مشیت 

کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا کسی نبی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا 

معجزہ صادر کر کے دکھال دیتا اس سے ان لوگوں کی واضح تردید ہوتی ہے جو بعض اولیاء 

کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتے اور جس طرح کا چاہتے خرق عادت 

تے تھے جیسے شیخ عبد القادر جیالنی کے لیے بیان کیا جاتا ہے یہ سب من امور کا اظہار کردی

گھڑت قصے کہانیاں ہیں جب ہللا نے پیغمبروں کو یہ اختیار نہیں دیا جن کو اپنی صداقت کے 
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ثبوت کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی تو کسی ولی کو یہ اختیار کیوں کر مل سکتا ہے؟ 

رت بھی نہیں کیونکہ نبی کی نبوت پر ایمان النا بالخصوص جب کہ ولی کو اس کی ضرو

ضروری ہوتا ہے اس لیے معجزہ ان کی ضرورت تھی لیکن ہللا کی حکمت ومشیت اس کی 

متقصضی نہ تھی اس لیے یہ قوت کسی نبی کو نہیں دی گئی ولی کی والیت پر ایمان رکھنا 

ں ہے انہیں ہللا تعاٰلی ضروری نہیں ہے اس لیے انہیں معجزے اور کرامات کی ضرورت ہی نہی

 یہ اختیار بال ضرورت کیوں عطا کر سکتا ہے؟

یعنی ان کے  ٤۔۷۲یعنی دنیا یا آخرت میں جب ان کے عذاب کا وقت معین آجائے گا۔  ۲۔۷۲ 

 درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو عذاب۔
 

ْي َجَعَل لَُُكُ اَْلَ  ِ ُ اَّلَّ ُُكُْوَن      َاّلٰله َكُبْوا ِمِْنَا َوِمِْنَا ًَتْ  ۡ 11نَْعاَم ِلََتْ

جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو ( ۱)ہللا وہ ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے پیدا کئے 

 (۴)اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ 

سے  ہللا تعاٰلی اپنی ان گنت نعمتوں میں سے بعض نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے چوپائے ۱۔۷٢

 مراد اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ ہے یہ نر مادہ مل کر آٹھ ہیں جیسا کہ سورہ انعام میں ہے 

جیسے بکری، گائے اور )یہ سواری کے کام بھی آتے ہیں، ان کا دودھ بھی پیا جاتا ہے  ۴۔۷٢

ان کا گوشت انسان کی مرغوب ترین غذا ہے اور بار برداری کا کام بھی ان ( اونٹنی کا دودھ

 ے لیا جاتا ہے۔س
 

َملُْوَن      11ۭ َولَُُكْ ِفْْيَا َمنَاِفُع َوِلَتْبلُُغْوا عَلَْْيَا َحاَجًة ِِفْ ُصُدْوِرُُكْ َوعَلَْْيَا َوعََٰل الُْفِْلِ َُتْ

اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی ( ۱)اور بھی تمہارے لئے ان میں بہت سے نفع ہیں 

م حاصل کر لو اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار حاجتوں کو انہی پر سواری کرکے ت

 (۴)کئے جاتے ہو۔

جیسے ان سب کے اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔  ۱۔۲۰

 ان کے دودھ سے گھی مکھن، پنیر وغیرہ بھی بنتی ہے۔ 

 رہ پر بٹھا دیا جاتا تھا۔ان سے مراد بچے اور عورتیں ہیں جنہیں ہودج سمیت اونٹ وغی ۱۔۲۰
 

ِ تُْنِكُرْوَن       يهِت اّلٰله يهِتٖه ڰ فََايَّ اه  10َويُرِيُُْكْ اه

پس تم ہللا کی کن کن نشانیوں کا منکر بنتے رہو ( ۱)ہللا تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے 

 (۴)گے۔ 

آفاق میں ہی نہیں ہیں  جو اس کی قدرت اور وحدانیت پر داللت کرتی ہیں اور یہ نشانیاں ۱۔۲۱

 تمہارے نفسوں کے اندر بھی ہیں۔

یعنی یہ اتنی واضح عام اور کثیر ہیں جن کا کوئی منکر انکار کرنے کی قدرت نہیں  ۴۔۲۱ 

 رکھتا یہ استفہام انکار کے لیے ہے۔
 

ْيَن ِمْن  ِ ْوا ِِف اَْلَْرِض فَيَْنُظُرْوا َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة اَّلَّ ا ََكنُْوا يَكْ َافَََلْ يَِسْْيُ ََثًرا ِِف اَْلَْرِض فََمآ َاْغّنه َعِْنُْم مَّ اه ًة وَّ ُبْوَن    قَْبِلهِْم ََۭكنُْوٓا اَْكََثَ ِمِْنُْم َوَاَشدَّ قُوَّ س ِ

11 

جو ان سے تعداد ( ۱)کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا 

ان کے ( ۴)زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں  میں زیادہ تھے قوت میں سخت اور

 (۲)کئے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ 
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یعنی جن قوموں نے ہللا کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کو جھٹالیا۔ یہ ان کی  ۱۔۲۴

 نجام ہوا؟بستیوں کے آثار اور کھنڈرات تو دیکھیں جو ان کے عالقوں میں ہی ہیں کہ ان کا کیا ا

یعنی عمارتوں کارخانوں اور کھیتیوں کی شکل میں ان کے کھنڈرات واضح کرتے ہیں کہ  ۴۔۲۴

 وہ کاریگی کے میدان میں بھی تم سے بڑھ کر تھے۔

فما اغنی میں ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی نافیہ کا مفہوم تو ترجمے سے  ۲۔۲۴

وگا ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ مطلب وہی ہے کہ ان کی واضح ہے استفہامیہ کی رو سے مطلب ہ

 کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔
 

ا ََكنُْوا ِبٖه  ْم مَّ َن الِْعَْلِ َوَحاَق ِّبِ نهِت فَرُِحْوا ِبَما ِعْنَدُِهْ ِمٰ ا َجاَۗءَْتُْم ُرُسلُهُْم ِِبلَْبيِٰ ََتْزُِءْوَن     فَلَمَّ  11يَس ْ

ے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر پس جب کبھی ان کے پاس ان ک

 باآلخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔( ۱)اترانے لگے 

علم سے مراد ان کی خود ساختہ شبہات اور باطل دعوے ہیں، انہیں علم سے بطور  ۱۔۲۲

تھے، ان کے خیال کے مطابق ایسا  استہزاء تعبیر فرمایا وہ چونکہ انہیں علمی دالئل سمجھتے

کہا۔ مطلب یہ ہے کہ ہللا اور رسول کی باتوں کے مقابلے میں یہ اپنے توہمات پر اتراتے اور 

فخر کرتے رہے۔ یا علم سے مراد دنیاوی باتوں کا علم ہے، یہ احکام و فرائض اٰلہی کے مقابلے 

 میں انہیں ترجیح دیتے رہے۔
 

نَا  ا َرَاْوا َِبْس َ ِ َوْحَدٗه َوَكَفْرََن ِبَما ُكنَّا ِبٖه ُمّْشِِكْْيَ       فَلَمَّ َمنَّا ِِبّلٰله  11قَالُْوٓا اه

ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ ہللا واحد پر ہم ایمان الئے اور جن جن کو ہم شریک بنا 

 رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔
 

ا ِفُرْوَن       فَََلْ يَُك يَْنَفُعهُْم ِايَْماُِنُْم لَمَّ َ ُهنَاِِلَ اْلكه ِِ َِّّتْ قَْد َخلَْت ِِفْ ِعَباِدٖه ۚ َوَخ ِ ال ََّت اّلٰله َسـنَا ۭ ُسن    11َرَاْوا َِبْ

لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ ہللا نے اپنا معمول 

اور اس جگہ کافر خراب ( ۱)آرہا ہے یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چال 

 (۴)و خستہ ہوئے۔ 

یعنی ہللا کا یہ معمول چال آ رہا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان مقبول نہیں  ۱۔۲٢

 یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے۔

ت کے یعنی معاینہ عذاب کے بعد ان پر واضح ہوگیا کہ اب سوائے خسارے اور ہالک ۴۔۲٢

 ہمارے مقدر میں کچھ نہیں۔
 

 

 سورة فصلت
 (٢٤۔ تعداد آیات  ٤۱سورة فصلت ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ           ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے
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ـۗم         ۚ Ǻحه

 حم

ے اس کی شان نزول کی روایات میں بتالیا گیا ہے کہ ایک اس سورت کا دوسرا نام فٰصلت ہ

مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی ہللا علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد 

میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے ہمیں اس کے سد باب کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے چنانچہ 

غ و فصیخ آدمی عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا تاکہ وہ انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ بلی

آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے گفتگو کرے چنانچہ وہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں گیا 

اور آپ پر عربوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ اس نئی 

قصد مال ودولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دعوت سے اگر آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا م

دیتے ہیں قیادت وسیادت منوانا چاہتے ہیں تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو ہم اپنا لیڈر اور سردار 

مان لیتے ہیں کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسی دس عورتوں کا 

اثر ہے جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا انتظام ہم کر دیتے ہیں اور اگر آپ پر آسیب کا 

کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا عالج کرا دیتے ہیں آپ صلی ہللا علیہ 

ئی جس سے وہ  وسلم نے اس کی تمام باتیں سن کر اس سورت کی تالوت اس کے سامنے فرما

یا کہ وہ جو چیز پیش کرتا ہے وہ جادو بڑا متاثر ہوا اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتال

اور کہانت ہے نہ شعر وشاعری مطلب اس کا آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی دعوت پر سرداران 

قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا لیکن وہ غور وفکر کیا کرتے؟ الٹا عتبہ پر الزام لگا دیا 

انداز سے اہل سیر وتفسیر نے بیان  کہ تو بھی اس کے سحر کا اسیر ہوگیا ہے یہ روایات مختلف

کی ہیں امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے بھی انہیں نقل کیا ہے امام شوکانی فرماتے ہیں یہ 

روایات اس بات پر داللت کرتی ہیں کہ قریش کا اجتماع ضرور ہوا انہوں نے عتبہ کو گفتگو 

 ئی حصہ سنایا۔ کا ابتدا کے لیے بھیجا اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے اسے اس سورت

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه َن الرَّ  Ąۚتََْنِيٌْل ِمٰ

 اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔

 
َّْعلَُمْوَن        ًَن َعَرِبيًّا ِلـٰـَقْوٍم ي يهُتٗه قُْراه لَْت اه ٌب فُٰصِ    Ǽِكته

قرآن عربی ( اس حال میں کہ( )۱)ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے 

 (۲)اس قوم کے لئے جو جانتی ہے ( ۴)زبان میں ہے 

یعنی کیا حالل ہے اور کیا حرام؟ یا طاعت کیا ہیں اور معاصی کیا؟ یا ثواب والے کام کون  ۱۔۲

 سے ہیں اور عقاب والے کون سے؟

 ضح ہیں۔ یہ حال ہے۔ یعنی اس کے الفاظ عربی ہیں، جن کے معانی مفصل اور وا ۴۔۲

یعنی اس کے الفاظ عربی ہیں، جن کے معانی و مفا ہیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو  ۲۔۲

 جانتی ہے۔

 
ُِهْ فَهُْم ََل يَْسَمُعْوَن        نَِذيًْرا ۚ فََاْعَرَض اَْكََثُ ا وَّ  Ćبَِشْْيً

لیا اور وہ ہے پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر ( ۱)خوشخبری سنانے واال اور ڈرانے واال 

 ۔(۴)سنتے ہی نہیں 

ایمان اور اعمال صالح کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنانے واال اور  ۱۔٤

یعنی غور و فکر اور تدبر و تعقل کی نیت  ۴۔٤مشرکین و مکذبین کو عذاب نار سے ڈرانے واال۔

 ت سے محروم ہے۔سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو۔ اسی لئے ان کی اکثریت ہدای
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ِمْنْۢ بَْيِننَا َوبَيِْنَك  َذاِننَا َوقٌْر وَّ ٓ اه ا تَْدُعْوََنٓ ِالَْيِه َوِِفْ مَّ ٓ اَِكنٍَّة ِمٰ لُْوَن      َوقَالُْوا قُلُْوبُنَا ِِفْ ِ َّنَا ُعه ْل ِان  Ĉِحَجاٌب فَاُْعَ

دے میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بال رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پر

اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اب ( ۴)اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے ( ۱)

 (۲)اپنا کام کئے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں 

اکنہ کنان کی جمع ہے۔ پردہ۔ یعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں کہ ہم تیری توحید  ۱۔٢

 سکیں۔  و ایمان کی دعوت کو سمجھ

 َوْقر کے اصل معنی بوجھ کے ہیں، یہاں مراد بہرا پن ہے، جو حق کے سننے میں مانع تھا۔ ۴۔٢

یعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے، وہ سن نہیں سکتے  ۲۔٢

اور جو کرتا ہے، اسے دیکھ نہیں سکتے، اس لئے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم 

جھے تیرے حال پر چھوڑ دیں، تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا، ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر ت

 سکتے۔

 
َتِقْيُمْوٓا ِالَْيِه وَ  اِحٌد فَاس ْ ٌ وَّ ََّمآ ِالهــهُُُكْ ِاَله ٓ ِاَلَّ َان ثْلُُُكْ يُْوْحه ََّمآ َاََن بََّشٌ ِمٰ َتْغِفُرْوُه ۭ َوَويٌْل ِلٰـلُْمّْشِكِ قُْل ِان    Čْْيَ     اس ْ

کہ تم سب ( ۱)کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے ! آپ کہہ دیجئے

کا معبود ایک ہللا ہی ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی 

 خرابی ہے۔( بڑی ہی)چاہو، اور ان مشرکوں کے لئے 

ی امتیاز نہیں ہے بجز وحی الہی کے پھر یہ بعد یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئ ۱۔٦

وحجاب کیوں؟ عالوہ ازیں میں جو دعوت توحید پیش کر رہا ہوں وہ بھی ایسے نہیں کہ عقل 

 وفہم میں نہ آ سکے پھر اس سے اعراض کیوں؟

 
ِفُرْوَن       ِخَرِة ُِهْ كه وَة َوُِهْ ِِبَْله كه ْيَن ََل يُْؤتُْوَن الزَّ ِ   Ċاَّلَّ

 اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔( ۱)نہیں دیتے جو زکوة 

یہ سورت مکی ہے۔ زکوة ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی اس لئے اس سے مراد یا تو  ۱۔۷

صدقات ہیں جس کا حکم مسلمانوں کو مکے میں ہی دیا جاتا رہا، جس طرح پہلے صبح وشام کی 

پانچ فرض نمازوں کا حکم ہوا۔ یا پھر  نماز تھا، پھر ہجرت سے ڈیڑھ سال قبل لیلۃ ااِلسراء کو

زکوة سے مراد کلمہ شہادت ہے، جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا 

 (ابن کثیر)ہے۔ 

 
ِت لَهُْم َاْجٌر غَْْيُ َمْمُنْوٍن        ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ    Ďِانَّ اَّلَّ

 (۱)کریں ان کے لئے نہ ختم ہونے واال اجر ہے۔  بیشک جو لوگ ایمان الئیں اور بھلے کام

اجر غیر ممنون کا وہی مطلب ہے جو عطاء غیر مجذوذ ہود کا ہے یعنی نہ ختم ہونے واال  ۱۔۲

 اجر۔

 
ِِلَ َربُّ  ٓ َانَْداًدا ۭذه َعلُْوَن ََلٗ ْي َخلََق اَْلَْرَض ِِفْ يَْوَمْْيِ َوَّتْ ِ نَُُّكْ لََتْكُفُرْوَن ِِبَّلَّ

ِٕ
لَِمْْيَ         قُْل َاى  ۚ Ḍالْعه

کہ تم اس ہللا کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے ! آپ کہہ دیجئے

 سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔( ٤)دو دن میں زمین پیدا کر دی 

یں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ ہللا نےآسمانوں اور زمین کو چھ دن م ۱۔٢

ئی گئی ہے فرمایا زمین کو دو دن میں بنایا اس سے  پیدا فرمایا یہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرما

مراد ہیں یوم االحد اتوار اور یوم االثنین سورہ نازعات میں کہا گیا ہے واالرض بعد ذلک دحہا 
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مین کی جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا گیا ہے جب کہ یہاں ز

تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے حضرت ابن عباس رضی ہللا عنہ نے اس 

کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور دحی جو اصل میں دحو ہے بچھانا 

یا پھیالنا اور چیز زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی جیسا کہ یہاں بھی بیان کیا گیا اور دحو 

کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے 

( 13:۔ النازعات78( َءھَا َوَمْرٰعىھَاۘ  اَْخَرَج ِمْنھَا َما)اسے پیداواری ضروریات کا مخزن بنایا گیا۔ 

ں اس میں پہاڑ ٹیلے اور جمادات رکھے گئے یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے دو دنو

صحیح )میں کیا گیا یوں زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پورے چار دنوں میں مکمل ہوئی۔ 

 السجدة( بخاری، تفسیر سورہ حم

 
ٍم ۭ َسَواۗ  ٓ َاْربََعِة َاَّيَّ َر ِفْْيَآ َاْقَواََتَا ِِفْ َ ِمْن فَْوِقهَا َوبهَرَك ِفْْيَا َوقَدَّ ِٰ لِ َوَجَعَل ِفْْيَا َرَوا

ِٕ
اۗى  01ْْيَ          ًء ِلٰلسَّ

( ۴)اور اس میں برکت رکھ دی ( ۱)اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیئے 

چار دن میں ( صرف( )۲)کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی ( رہنے والوں)اور اس میں 

 ۔(۲)ضرورت مندوں کے لئے یکساں طور پر ( ٤)

دا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین یعنی پہاڑوں کو زمین میں سے ہی پی ۱۔۱۰

 ادھر یا ادھر نہ ڈولے۔ 

یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت، انواع و اقسام کے رزق، معدنیات اور دیگر اسی قسم کی  ۴۔۱۰

 اشیاء کی طرف یہ زمین کی برکت ہے، کثرت خیر کا نام ہی برکت ہے 

پر بسنے والی تمام مخلوقات کی اقوات، قوت غذا، خوراک کی جمع ہے یعنی زمین  ۲۔۱۰

خوارک اس میں مقدر کر دی ہے یا بندوبست کر دیا ہے اور رب کی اس تقدیر یا بندوبست کا 

سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی کوئی قلم اسے رقم نہیں کر سکتا 

کیا ہے کہ ہر زمین کے اور کوئی کیلکولیٹر اسے گن نہیں سکتا بعض نے اس کا مطلب یہ بیان 

دوسرے حصوں میں پیدا نہیں ہو سکتیں تاکہ ہر عالقے کی یہ مخصوص پیداوار ان ان عالقوں 

کی تجارت و معیشت کی بنیادیں بن جائیں چنانچہ یہ مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح اور بالکل 

 حقیقت ہے۔

ہ کل چار دن ہوئے، یعنی تخلیق کے پہلے دو دن اور وحی کے دو دن سارے دن مال کر ی ٤۔۱۰

 جن میں یہ سارا عمل تکمیل کو پہنچا۔

سوآء کا مطلب ہے۔ ٹھیک چار دن میں ہوا۔ یعنی پوچھنے والوں کو بتال دو کہ یہ عمل  ۲۔۱۰ 

 ٹھیک چار دن میں ہوا۔ یا پورا یا برابر جواب ہے سائلین کے لئے۔

 
َماِۗء َوِِهَ ُدَخاٌن فَقَاَل لَ  ٓى ِاَٰل السَّ َتوه ِعْْيَ            ُُثَّ اس ْ

ِٕ
 00هَا َوِلَْلَْرِض اـِْتيَا َطْوعًاَاْو َكْرًها ۭ قَالََتآ َاتَيْنَا َطاۗى

تھا پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم ( سا)پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں 

 دونوں نے عرض کیا بخوشی حاضر ہیں۔( ۱)دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے 

آنا کس طرح تھا؟ اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ دونوں ہللا کے پاس آئے یہ  ۱۔۱۱

جس طرح اس نے چاہا، بعض نے اس کا مفہوم لیا ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، انہوں 

نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، چنانچہ ہللا نے آسمانوں کو حکم دیا، سورج،چاند ستارے نکال 

یہ مفہوم ہے کہ تم دونوں ( ابن کثیر)یں جاری کر دے اور پھل نکال دے اور زمین کو کہا، نہر

 وجود میں آ جاؤ۔

 
نَْيا ِبمَ  َماَۗء الُّ َّنَّا السَّ اٍۗء َاْمَرَها ۭ َوَزي َواٍت ِِفْ يَْوَمْْيِ َوَاْوْحه ِِفْ ُكِٰ ََسَ ْبَع ََسه هُنَّ س َ ِِلَ تَْقِديُْر الَْعِز فََقضه  01يِْز الَْعِلْْيِ       َصاِبْيَح ڰ َوِحْفًظا ۭ ذه
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پس دو دن میں سات آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی 

یہ تدبیر ہللا غا لب و ( ۴)اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی ( ۱)

 دانا کی ہے۔

کو مخصوص کاموں اور وظائف کا پابند کر یعنی خود آسمانوں کو یا ان میں آباد فرشتوں  ۱۔۱۴

 دیا۔ 

یعنی شیطان سے نگہبانی، جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت کی ہے ستاروں کا ایک  ۴۔۱۴

َوبِالنَّْجِم ھُْم  ۘ  َوَعٰلٰمٍت  )بھی بیان کیا گیا ( راستہ معلوم کرنا)تیسرا مقصد دوسری جگہ اَْھتَِداء 

 (38:۔ النحل38( یَْھتَُدْونَ 

 
ثَُمْوَد        فَِانْ  ِعقَِة عَاٍد وَّ ثَْل صه ِعَقًة ِمٰ  ۭ 01َاْعَرُضْوا فَُقْل َانَْذْرتُُُكْ صه

سے اتارتا ہوں جو ( عذاب آسمانی)کہ میں تمہیں اس کڑک ! اب یہ روگردان ہوں تو کہہ دیجئے

 مثل عادیوں اور ثمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔

 
ُسُل ِمْنْۢ بَْْيِ اَ  َكًة فَِاَنَّ ِاْذ َجاَۗءَْتُُم الرُّ

ِٕ
ُّنَا ََلَنَْزَل َملهۗى َ ۭ قَالُْوا لَْو َشاَۗء َرب ْم َوِمْن َخلِْفهِْم َاَلَّ تَْعُبُدْوٓا ِاَلَّ اّلٰله ِفُرْوَن       يِْدُّْيِ  01 ِبَمآ ُاْرِسلَُْتْ ِبٖه كه

ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم ہللا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو 

تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم تو تمہاری رسالت 

 (۱)کے بالکل منکر ہیں 

یعنی چونکہ تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو، اس لئے ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے ہللا  ۱۔۱٤

 و۔تعاٰلی کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا نہ کہ انسانوں ک

 
ًة ۭ َاَولَْم يََرْوا اَ  َّا قُوَّ ْوا ِِف اَْلَْرِض ِبَغْْيِ الَْحٰقِ َوقَالُْوا َمْن َاَشدُّ ِمن ا عَاٌد فَاْسـَتْكََبُ ــَحُدْوَن       فََامَّ يهتِنَا ََيْ ًة ۭ َوََكنُْوا ِِبه ْي َخلََقهُْم ُهَو َاَشدُّ ِمِْنُْم قُوَّ ِ َ اَّلَّ نَّ اّلٰله

01 

و بےوجہ زمین میں سرکشی شروع کردی اور کہنے لگے ہم سے زور آور اب قوم عاد نے ت

زیادہ زور ( بہت ہی)کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے ( ۱)کون ہے؟ 

 انکار ہی کرتے رہے۔( ۲)ہماری آیتوں کا ( آخر تک)وہ ( ۴)آور ہے، 

ک لینے پر قادر ہیں کیونکہ وہ دراز قد اس فقرے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ عذاب رو ۱۔۱٢

اور نہایت زور آور تھے یہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السالم 

 نے ان کو انذار وتنبیہ کے لیے عذاب الہی سے ڈرایا۔

یعنی کیا وہ ہللا سے بھی زیادہ زور آور ہیں، جس نے انہیں پیدا کیا اور انہیں قوت و  ۱۔۱٢ 

قت سے نوازا۔ کیا ان کے بنانے کے بعد اس کی اپنی قوت و طاقت ختم ہوگئی ہے؟ یہ استفہام طا

 استنکار اور توبیخ کے لیے ہے۔

ان معجزات کا جو انبیاء کو ہم نے دیئے تھے یا ان دالئل کا جو پیغمبروں کے ساتھ نازل  ۴۔۱٢

 ی ہوئی ہیں۔کیے تھے یا ان آیات تکوینیہ کا جو کائنات میں پھیلی اور بکھر

 
وِة الُّ  ــْزِي ِِف الَْحيه ِٰ َساٍت ِلُٰنِذيَْقهُْم عََذاَب الْ ِ ٍم َنَّ ٓ َاَّيَّ ا ِِفْ َِصً ْم ِرُْيًا َِصْ ْوَن       فََاْرَسلْنَا عَلَْْيِ ى َوُِهْ ََل يُْنَّصُ ِخَرِة َاْخزه  01نَْيا ۭ َولََعَذاُب اَْله

بھیج دی کہ انہیں دنیاوی ( ۴)وس دنوں میں منح( ۱)باآلخر ہم نے ان پر ایک تیز تند آندھی 

کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت ( یقین مانو)زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور 

 زیادہ رسوائی واال اور وہ مدد نہیں کئے جائیں گے۔

سے ہے۔ یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آواز تھی، یعنی نہایت تند ( آواز)صر صر، صرة  ۱۔۱٦

ہوا، جس میں آواز بھی ہوتی ہے بعض کہتے ہیں یہ صر سے ہے جس کے معنی برد  اور تیز
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ٹھنڈک کے ہیں یعنی ایسی پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جال ڈالتی ہے امام ابن کثیر فرماتے 

 ہیں والحق انہا متصفۃ بجمیع ذلک وہ ہوا ان تمام ہی باتوں سے متصف تھی۔ 

ر پے درپے کا کیا ہے کیونکہ یہ ہوا سات راتیں اور آٹھ نحسات کا ترجمہ، بعض نے متوات ۴۔۱٦

دن مسلسل چلتی رہی، بعض نے گرد و غبار یہ ایام جن میں ان پر سخت ہوا کا طوفان جاری 

 رہا، انکے لئے منحوس ثابت ہوئے۔ یہ نہیں کہ ایام ہی منحوس ہیں۔

 
ى عََٰل  ُْم فَاْستَــَحبُّوا الَْعمه ا ثَُمْوُد فَهََدْيِنه ُبْوَن       َوَامَّ ِعَقُة الَْعَذاِب الْهُْوِن ِبَما ََكنُْوا يَْكس ِ ى فََاَخَذَْتُْم صه  ۚ 01 الْهُده

پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ( ۱)رہے قوم ثمود، سو ہم نے ان کی بھی راہبری کی 

ے ذلت کے عذاب، کی کڑک نے ان کے کرتوتوں ک( سراپا)جس بنا پر انہیں ( ۴)ترجیح دی 

 (۲)باعث پکڑ لیا۔ 

یعنی ان کو توحید کی دعوت دی، اس کے دالئل ان کے سامنے واضح کئے اور ان کے  ۱۔۱۷

 پیغمبر حضرت صالح علیہ السالم کے ذریعے سے ان پر حجت تمام کی۔ 

یعنی انہوں نے مخالفت کی حتٰی کہ اس اونٹنی تک کو ذبح کر ڈاال جو بطور معجزہ ان کی  ۴۔۱۷

 سے ظاہر کی گئی تھی اور پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی۔  خواہش پر چٹان

صاعقۃ عذاب شدید کو کہتے ہیں ان پر یہ سخت عذاب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت  ۴۔۱۷

 میں آیا جس نے انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ تباہ وبرباد کر دیا۔

 
َمنُْوا َوََكنُْوا يَتَُّقْوَن      ْيَن اه ِ    01َوََنَّْينَا اَّلَّ

 بچا لیا۔( بال بال)ایمان دار اور پارساؤں کو ہم نے ( ہاں)اور 

 
ِ ِاَٰل النَّاِر فَهُْم يُْوَزُعْوَن        َّشُ َاْعَداُۗء اّلٰله  01َويَْوَم ُُيْ

کو جمع کر دیا ( سب)ہللا کے دشمن دوزخ کی طرف الئے جائیں گے اور ان ( ۱)اور جس دن 

 (۴)جائے گا۔ 

ف ہے وہ وقت یاد کرو جب ہللا کے دشمنوں کو جہنم کے فرشتے جمع یہاں اذکر محذو ۱۔۱٢

 کریں گے یعنی اول سے آخر تک کے دشمنوں کا اجتماع ہوگا۔ 

یعنی ان کو روک روک کر اول وآخر کو ( فتح القدیر)ای یحبس اولھم علی آخرھم لیال حقوا  ۱۔۱٢

 ۱۷ورة النمل آیت نمبر باہم جمع کیا جائے گا اس لفظ کی مزید تشریح کے لیے دیکھیے س

ْنِس َوالطَّْیِر فَھُْم یُْوَزُعْونَ )  کا حاشیہ( َوُحِشَر لُِسلَْیٰمَن ُجنُْوُدٗہ ِمَن اْلِجنِّ َوااْلِ

 
ُعهُْم َوَابَْصاُرُِهْ َوُجلُْوُدُِهْ ِبَما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن       ْم ََسْ ٓ ِاَذا َما َجاُۗءْوَها َشهَِد عَلَْْيِ  11َحِٰته

تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آجائیں گے ان پر ان کے کان پر اور ان کی آنکھیں اور ان  یہاں

 (۱)کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی 

یعنی جب وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، تو ہللا تعاٰلی  ۱۔۴۰

ول کر گواہی دیں گے کہ یہ فالں فالں ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء ب

کام کرتے رہے۔ اذا ما جاءوھا میں ما زائد ہے تاکید کے لیے انسان کے اندر پانچ حواس ہیں 

یہاں دو کا ذکر ہے تیسری جلد میں کھال کا ذکر ہے جو مس یا لمس کا آلہ ہے یوں حواس کی 

ذوق بوجہ لمس میں داخل ہے  تین قسمیں ہوگئیں باقی دو حواس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ

کیونکہ یہ چکھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شئے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا 

جائے اسی طرح سونگھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ شئے ناک کی جلد پر نہ 

 گزرے اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آ جاتے ہیں۔ فتح القدیر
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ُهَو َخلََقُُكْ َوقَالُْوا  ٍء وَّ ْيٓ َانْــَطَق ُكَّ ََشْ ِ ُ اَّلَّ ْ عَلَْينَا ۭ قَالُْوٓا َانَْطَقنَا اّلٰله ِالَْيِه تُْرَجُعْوَن      ِلُجلُْوِدِِهْ ِلَم َشهِْدُتُّ ٍة وَّ َل َمرَّ  10 َاوَّ

وہ جواب دیں گی ( ۱)یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خالف شہادت کیوں دی 

ہمیں اس ہللا نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہرچیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی 

 (۴)نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ 

یعنی جب مشرکین اور کفار دیکھیں گے کہ خود ان کے اپنے اعضا ان کے خالف گواہی  ۱۔۴۱

 بطور عتاب اور ناراضگی کے، ان سے کہیں گے۔ دے رہے ہیں، تو ازراہ تعجب یا 

بعض کے نزدیک وہو سے ہللا کا کالم مراد ہے اس لحاظ سے یہ جملہ مستانفہ ہے اور ۱۔۴۱

بعض کے نزدیک جلود انسانی ہی کا اس اعتبار سے یہ انہی کے کالم کا تتمہ ہے قیامت والے 

ِ )دن انسانی اعضاء کے گواہی دینے کا ذکر اس سے قبل 
ِ  ۘ   ُمْلُك السَّٰمٰوِت َوااْلَْرِض َوہلِلٰٰ َواِلَى ہللٰاٰ

( اَْلیَْوَم نَْختُِم َعٰلٓي اَْفَواِھِھْم َوتَُكلُِّمنَآ اَْیِدْیِھْم َوتَْشھَُد اَْرُجلُھُْم بَِما َكانُْوا یَْكِسبُْونَ ( )24:۔ النور42( اْلَمِصْیرُ 

بیان کیا گیا ہے مثال جب ہللا کے میں بھی گزر چکا ہے اور صحیح احادیث میں بھی اسے ( 85

) حکم سے انسانی اعضا بول کر بتالئیں گے تو بندہ کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت اناضل 

تمہارے لیے ہالکت اور دوری ہو میں تو تمہاری ہی خاطر چھگڑ رہا ( صحیح مسلم، کتاب الزہد

ہ بندہ کہے گا کہ میں اپنے نفس اور مدافعت کر رہا تھا اسی روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے ک

کے سوا کسی کی گواہی نہیں مانوں گا ہللا تعاٰلی فرمائے گا کیا میں اور میرے فرشتے کراما 

کاتبین گواہی کے لیے کافی نہیں پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء 

 (حوالہ مذکورہ)کو بولنے کا حکم دیا جائے گا 

 
َ َوَما ُكْنَُتْ  ُعُُكْ َوََلٓ َابَْصاُرُُكْ َوََل ُجلُْوُدُُكْ َولهِكْن َظنَنَُْتْ َانَّ اّلٰله َّْشهََد عَلَْيُُكْ ََسْ ْوَن َاْن ي ا تَْعَملُْوَن      تَْسـَتَِتُ مَّ ا ِمٰ  11 ََل يَْعََلُ َكِثْْيً

ان اور اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے ک( اپنی بد اعمالیوں)اور تم 

ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ کر ( ۱)تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی 

 (۴)رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے ہللا بےخبر ہے۔ 

اس کا مطلب ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے  ۱۔۴۴

نہیں تھا کہ تمہارے خالف خود تمہارے اپنے اعضا  تھے لیکن اس بات کا کوئی خوف تمہیں

بھی گواہی دیں گے جن سے چھپنے کی ضرورت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ ان کا بعث و 

 نشور سے انکار اور اس پر عدم یقین تھا۔ 

 اس لیے تم ہللا کی حدیں توڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بےباک تھے ۱۔۴۴

 
 ِ ِلُُكْ َظنُُُّكُ اَّلَّ ِْيَن      َوذه ِِ ٰه َن الْ ىُُكْ فََاْصَبْحَُتْ ِمٰ ُُِٰكْ َاْرده  11ْي َظنَنَُْتْ ِبَرب

اور ( ۲)تمہاری اس بد گمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہالک کر دیا 

 باآلخر تم زیاں کاروں میں ہوگئے۔

مارے بہت سے عملوں کا علم یعنی تمہارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ ہللا کو ہ ۱۔۴۲

نہیں ہوتا تمہیں ہالکت میں ڈال دیا کیونکہ اس کی وجہ سے تم ہر قسم کا گناہ کرنے میں دلیر اور 

بےخوف ہوگئے تھے اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے حضرت عبد ہللا بن مسعود رضی 

ثقفی اور ایک قرشی  ہللا عنہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قرشی اور ایک ثقفی یا دو

جمع ہوئے فربہ بدن قلیل الفہم ان میں سے ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو ہماری باتیں ہللا سنتا 

ہے؟ دوسرے نے کہا ہماری جہری باتیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا ایک اور نے کہا اگر 

ے جس پر ہللا تعاٰلی نے آیت وہ ہماری جہری باتیں سنتا ہے تو ہماری سری باتیں بھی یقینا سنتا ہ

 (صحیح بخاری، تفسیر سورہ حم السجدة)وما کنتم تسترون نازل فرمائی 
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َن الُْمْعتَـِبْْيَ       َّْسـَتْعِتُبْوا فََما ُِهْ ِمٰ َّهُْم ۭ َوِاْن ي ْوا فَالنَّاُر َمثًْوى ل َّْصَِبُ  11فَِاْن ي

معافی کے خواستگار ( عذر و)ے۔ اور اگر یہاب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہ

 (۱)معاف نہیں رکھے جائیں گے ( ہوں تو بھی معذور و

ایک دوسرے معنی یہ کئے گئے ہیں کہ اگر وہ منانا چاہیں گے تاکہ وہ جنت میں چلے  ۱۔۴٤

بعض نے اس کا مفہرم ( ایسر التفاسیر و فتح القدیر)جائیں تو یہ چیز ان کو کبھی حاصل نہ ہوگی 

ہ بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہوگی ابن ی

جریر طبری نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانا جہنم ہے اس پر صبر کریں تب بھی 

رحم نہیں کیا جائے گا جیسا کہ دنیا میں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آ جاتا ہے یا کسی 

 ر طریقے سے وہاں سے نکلنے کی سعی کریں مگر اس میں بھی انہیں ناکامی ہی ہوگی۔او

 
ُم الَْقْوُل ِِفْٓ  ْم َوَما َخلَْفهُْم َوَحقَّ عَلَْْيِ ا بَْْيَ َايِْدُّْيِ َُّنْوا لَهُْم مَّ َن الِْجٰنِ َواَوقَيَّْضنَا لَهُْم قَُرََنَۗء فََزي ِيَْن        ُاَمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمٰ ِِ ُْم ََكنُْوا خه    11َْلِنِْس ۚ ِاِنَّ

اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان 

تھے اور ان کے حق میں بھی ہللا کا قول امتوں کے ( ۱)کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے 

ں کی گزر چکی ہیں۔ یقیناًوہ زیاں کار ثابت ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانو

 ہوئے۔

ان سے مراد وہ شیاطین انس و جن ہیں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ  ۱۔۴٢

جاتے ہیں، جو انہیں کفر و معاصی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، پس وہ اس گمراہی کی 

اور وہ خسارہ ابدی کے مستحق قرار  دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، حتٰی کہ انہیں موت آ جاتی ہے

 پاتے ہیں۔

 
ِن َوالْـَغْوا ِفْيِه لََعلَُُّكْ تَْغِلُبْوَن        ْيَن َكَفُرْوا ََل تَْسَمُعْوا ِلھهَذا الُْقْراه ِ  11َوقَاَل اَّلَّ

اور بےہودہ ( اس کے پڑھے جانے کے وقت( )۱)اور کافروں نے کہا اس قرآن کی سنو ہی مت 

 (۲)یا عجب کہ تم غالب آجاؤ ک( ۴)گوئی کرو 

یہ انہوں نے باہم ایک دوسرے کو کہا۔ بعض نے ال تسمعوا کے معنی کیے ہیں اس کی  ۱۔۴٦

 اطاعت نہ کرو۔

یعنی شور کرو، تالیاں، سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر باتیں کرو تاکہ حاضرین کے کانوں  ۴۔۴٦ 

 ور خوبیوں سے متا ثر نہ ہوں۔ میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بالغت ا

قرآن کی ( صلی ہللا علیہ وسلم)یعنی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ سے محمد  ۲۔۴٦

 تالوت ہی نہ کرے جسے سن کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔

 
 ُ ْي ََكن ِ ُْم َاْسَوَا اَّلَّ لَنَْجزِيَِنَّ ْيَن َكَفُرْوا عََذاًِب َشِديًْدا   وَّ ِ  11ْوا يَْعَملُْوَن      فَلَُنِذيَْقنَّ اَّلَّ

پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا 

 (۱)ضرور دیں گے ( ضرور)بدلہ 

یعنی ان کے بعض اچھے عملوں کی کوئی قیمت نہ ہوگی، مثالً اکرام ضعیف، صلہ رحمی  ۱۔۴۷

روم رہے تھے، البتہ برے عملوں کی جزا انہیں ملے وغیرہ، کیونکہ ایمان کی دولت سے وہ مح

 گی، جن میں قرآن کریم سے روکنے کا جرم بھی ہے۔

 
َحُدوْ  يهِتنَا ََيْ ِ النَّاُر ۚ لَهُْم ِفْْيَا َداُر الُْخِْلِ ۭ َجَزاۗءًۢ ِبَما ََكنُْوا ِِبه ِِلَ َجَزاُۗء َاْعَداِۗء اّلٰله  11َن      ذه
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بدلہ ہے ( یہ)دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے ہللا کے دشمنوں کی سزا یہی 

 ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔

آیتوں سے مراد جیسا کہ پہلے بھی بتالیا گیا ہے وہ دالئل و براہین واضحہ ہیں جو ہللا  ۱۔۴۲

تکوینیہ  تعاٰلی انبیاء پر نازل فرماتا ہے یا وہ معجزات ہیں جو انہیں عطا کیے جاتے ہیں یا دالئل

ہیں جو کائنات یعنی آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے ہیں کافر ان سب ہی کا انکار کرتے ہیں جس 

 کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔

 
َعلْهَُما ََتَْت  نِْس ََنْ ٰهنَا ِمَن الِْجٰنِ َواَْلِ ْيِن َاَضل َ َّنَآ َاِرََن اَّلَّ ْيَن َكَفُرْوا َرب ِ  11َاْقَداِمنَا ِلَيُكْوََن ِمَن اَْلَْسَفِلْْيَ          َوقَاَل اَّلَّ

دکھا جنہوں ( کے وہ دونوں فریق)ہمیں جنوں انسانوں ! اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب

ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے ( تاکہ)ہے ( ۱)نے ہمیں گمراہ کیا 

 (۴) ہوجائیں۔( سخت عذاب میں)نیچے 

اس کا مفہوم واضح ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے تاہم بعض نے جن  ۱۔۴٢

سے ابلیس اور انسانوں سے قابیل مراد لیا ہے، جس نے انسانوں میں سے سب سے پہلے اپنے 

بھائی ہابیل کو قتل کر کے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور حدیث کے مطابق قیامت تک 

لے ناجائز قتلوں کے گناہ کا ایک حصہ بھی اس کو ملتا رہے گا ہمارے خیال میں پہال ہونے وا

 مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ 

یعنی اپنے قدموں سے انہیں روندیں اور اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل و رسوا کریں  ۴۔۴٢

ں جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر جو غصہ ہوگا اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کہیں گے ورنہ دونو

ہی مجرم ہیں اور دونوں ہی یکساں جہنم کی سزا بھگتیں گے جیسے دوسرے مقام پر ہللا تعاٰلی 

ٰلِكْن الَّ تَْعلَُمْونَ )نے فرمایا  جہنمیوں کے تذکرے کے بعد ہللا تعاٰلی ( 14:۔ االعراف7( لُِكلٍّ ِضْعٌف وَّ

ہے تاکہ ترہیب کے ساتھ اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے جیسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز 

 ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترہیب کا بھی اہتمام رہے گویا انذار کے بعد اب تبشیر۔

 
افُْوا َوََل  َكُة َاَلَّ ََّتَ

ِٕ
ُم الَْملهۗى ُ ُُثَّ اْسـَتَقاُمْوا تَـَتََنَُّل عَلَْْيِ ُّنَا اّلٰله ْيَن قَالُْوا َرب ِ ْوا ِِب ِانَّ اَّلَّ َزنُْوا َوَابِّْشُ َِّّتْ ُكْنَُتْ تُْوعَُدْوَن        ََتْ  11لَْجنَِّة ال

ان کے ( ۴)اور پھر اسی پر قائم رہے ( ۱)جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار ہللا ہے ( واقعی)

اس ( بلکہ( )۲)کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو ( ٤)آتے ہیں ( یہ کہتے ہوئے)پاس فرشتے 

 ۔(۲)یئے گئے ہو جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ د

یعنی ایک ہللا وحدہ ال شریک رب بھی وہی اور معبود بھی وہی یہ نہیں کہ ربوبیت کا تو  ۱۔۲۰

 اقرار لیکن الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کیا جارہا ہے۔

یعنی سخت سے سخت حاالت میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے، اس سے انحراف نہیں  ۴۔۲۰

ے معنی اخالص کیے ہیں یعنی صرف ایک ہللا ہی کی عبادت واطاعت کیا بعض نے استقامت ک

کی جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے ایک شخص نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے کہا 

مجھے ایسی بات بتال دیں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے 

کہہ میں ہللا ( صحیح مسلم کتاب االیمان)ثم استقم آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باہلل 

یعنی موت کے وقت، بعض کہتے ہیں،  ۲۔۲۰پر ایمان الیا پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ 

فرشتے یہ خوشخبری تین جگہوں پر دیتے ہیں، موت کے وقت، قبر میں اور قبر سے دوبارہ 

 اٹھتے وقت۔ 

اندیشہ اور دنیا میں مال و اوالد جو چھوڑ آئے  یعنی آخرت میں پیش آنے والے حاالت کا ٤۔۲۰

 ہو، ان کا غم نہ کرو۔ 

 یعنی دنیا میں جس کا وعدہ تمہیں دیا گیا تھا۔۲۔۲۰
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ٓ َانُْفُسُُكْ َولَُُكْ  ىيْ ََتِ ِخَرِة ۚ َولَُُكْ ِفْْيَا َما تَش ْ نَْيا َوِِف اَْله وِة الُّ ۗــُؤُُكْ ِِف الَْحيه ُن َاْوِليه ُعْوَن        ِفْْيَا َما تَ  ََنْ  ۭ 10دَّ

جس ( ۱)تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے 

 ہے۔( جنت میں موجود)چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لئے 

قول یہ مزید خوشخبری ہے، یہ ہللا تعاٰلی کا فرمان ہے۔ بعض کے نزدیک یہ فرشتوں کا  ۱۔۲۱

 ہے، دونوں صورتوں میں مومن کے لئے یہ عظیم خوشخبری ہے۔

 
ِحْْيٍ        ْن غَُفْوٍر رَّ    11نُُزًَل ِمٰ

 کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔( معبود)غفور و رحیم 

 
َِّنْ مِ  قَاَل ِان َل َصاِلًحـا وَّ ِ َوَُعِ ْن َدعَآ ِاَٰل اّلٰله مَّ  11َن الُْمْسِلِمْْيَ      َوَمْن َاْحَسُن قَْوًَل ِمٰ

اور اس سے زیادہ اچھی بات واال کون ہے جو ہللا کی طرف بالئے اور نیک کام کرے اور کہے 

 (۱)کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں 

یعنی لوگوں کو ہللا کی طرف بالنے کے ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ، دین کا پابند اور ہللا کا  ۱۔۲۲

 مطیع ہے۔

 
 َ ْي بَيْنََك َوبَيْنَٗه عََداَوٌة ََكَ َوََل ت ِ َِّّتْ ِِهَ َاْحَسُن فَِاَذا اَّلَّ ئَُة ۭ ِاْدفَْع ِِبل ِٰ ي نَُة َوََل السَّ َتِوي الَْحس َ ْْيٌ          س ْ َّٗه َوِل  َْحِ  11ن

برائی کو بھالئی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور ( ۱)نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی 

 (۴)شمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ تمہارے درمیان د

 بلکہ ان میں عظیم فرق ہے۔  ۱۔۲٤

یہ ایک بہت ہی اہم اخالقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو یعنی برائی کا بدلہ  ۴۔۴٤

احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ غضب کا صبر کے ساتھ بےہودگیوں کا جواب 

تھ اور مکروہات کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے اس کا نتیجہ یہ چشم پوشی کےسا

ہوگا کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا دور دور رہنے واال قریب ہو جائے گا اور خون کا پیاسا 

 ئے گا۔ تمہارا گرویدہ اور جانثار ہو جا

 
ْوا ۚ َوَما يُلَقٰه  يَْن َصََبُ ِ ىهَآ ِاَلَّ اَّلَّ  11ىهَآ ِاَلَّ ُذْو َحظٍٰ َعِظْْيٍ         َوَما يُلَقٰه

اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے ( ۱)اور یہ بات انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں 

 (۴)کوئی نہیں پا سکتا 

یعنی برائی کو بھالئی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑی ثمر آور ہے  ۱۔۲٢

یں گے جو صابر ہونگے۔ غصے کو پی جانے والے اور ناپسندیدہ لیکن اس پر عمل وہی کر سک

 باتوں کو برداشت کرنے والے۔ 

سے مراد جنت ہے۔ یعنی مذکورہ خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں ( بڑا نصیبہ)حظ عظیم  ۴۔۲٢

 جو بڑے نصیبے واال ہوتا ہے، یعنی جنتی جس کے لئے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہو۔

 
غَ  ا يََْنَ ِمْيُع الَْعِلْْيُ        َوِامَّ َّٗه ُهَو السَّ ِ ِۭان َتِعْذ ِِبّلٰله ِن نَْزغٌ فَاس ْ ْيطه  11نََّك ِمَن الش َّ

یقیناً وہ بہت ہی ( ۱)اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو ہللا کی پناہ طلب کرو 

 (۴)سننے واال جاننے واال ہے 

ہے یا احسن طریقے سے برائی کے دفع یعنی شیطان، شریعت کے کام سے پھیرنا چا ۱۔۲٦

 کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شر سے بچنے کے لئے ہللا کی پناہ طلب کرو۔ 
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اور جو ایسا ہو یعنی ہر ایک کی سننے واال اور ہر بات کو جاننے واال، وہی پناہ کے طلب  ۴۔۲٦

کیا جا رہا ہے جو  گاروں کو پناہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانیوں کا تذکرہ

 ہللا کی توحید، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت تصرف پر داللت کرتی ہیں۔

 
 ِ ُدْوا ّلِلٰه ْمِس َوََل ِللَْقَمِر َواْْسُ ْمُس َوالَْقَمُر ۭ ََل تَْسُجُدْوا ِللشَّ َاُر َوالشَّ َّْيُل َوالِنَّ يهِتِه ال ْي َخلََقهُنَّ ِاْن ُكْنَُتْ ِاَّيَّ َوِمْن اه ِ  {السجدہ}11ُه تَْعُبُدْوَن        اَّلَّ

تم سورج کو سجدہ نہ ( ۱)نشانیوں میں سے ہیں ( اسی کی)اور دن رات اور سورج چاند بھی 

اگر تمہیں ( ۲)بلکہ سجدہ اس ہللا کے لئے کرو جس نے سب کو پیدا کیا ہے ( ۴)کرو نہ چاند کو 

 اس کی عبادت کرنی ہے تو۔

تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں دن کو روشن بنانا تاکہ کسب یعنی رات کو تاریک بنانا  ۱۔۲۷

معاش میں پریشانی نہ ہو پھر یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کا آنا جانا اور کبھی رات کا لمبا 

اور دن کا چھوٹا ہونا اور کبھی اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہوتا اسی طرح 

طلوع وغرب ہونا اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزلیں سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر 

طے کرتے رہنا اور آپس میں باہمی تصادم محفوظ رہنا، یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ ان کا 

یقینا کوئی خالق اور مالک ہے نیز وہ ایک اور صرف ایک ہے اور کائنات میں صرف اسی کا 

تیار رکھنے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو تصرف اور حکم چلتا ہے اگر تدبیر و امر کا اخ

 یہ نظام کائنات ایسے مستحکم اور لگے بندھے طریقے سے کبھی نہیں چل سکتا تھا۔

اس لئے کہ یہ بھی تمہاری طرح ہللا کی مخلوق ہیں، خدائی اختیارات سے بہرہ ور یا ان  ۴۔۲۷

 میں شریک نہیں ہیں

ئی ہے کہ یہ یا تو خلق ھذہ االربعۃ المذکورة خلقھن میں جمع مونث کی ضمیر اس لیے آ ۲۔۲۷

کے مفہوم میں ہے کیونکہ غیر عاقل کی جمع کا حکم جمع مونث ہی کا ہے یا اس کا مرجع 

صرف شمس وقمر ہی ہیں اور بعض ازمہ نحاة کے نزدیک تثنیہ بھی جمع ہے یا پھر مراد 

 اآلیات ہیں فتح القدیر

 
ْيَن  ِ ْوا فَاَّلَّ ُمْوَن       فَِاِن اْسـَتْكََبُ َاِر َوُِهْ ََل يَْســـ  َّْيِل َوالِنَّ ُحْوَن ََلٗ ِِبل بِٰ َِٰك يُس َ  ۞11ِعْنَد َرب

جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات ( فرشتے)پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ 

 نہیں اکتاتے۔( کسی وقت بھی)دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور 

 
يهِتٖهٓ  ْيٓ َاْحيَاَها لَ َوِمْن اه ِ ََّك تََرى اَْلَْرَض َخاِشَعًة فَِاَذآ َانَْزلْنَا عَلَْْيَا الَْماَۗء اْهََتَّْت َوَربَْت ۭ ِانَّ اَّلَّ ٍء قَِديٌْر       َان َّٗه عَٰله ُكِٰ ََشْ  11ُمْحِى الَْمْوٰته ۭ ِان

پھر جب ( ۱)ی دیکھتا ہے ہے کہ تو زمین کو دبی دبائ( یہ بھی)اور اس ہللا کی نشانیوں میں سے 

جس نے اسے زندہ کیا ( ۴)ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہی ترو تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے 

 (۲)وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے واال ہے 

 َخاِشَعۃً کا مطلب، خشک اور قحط زدہ یعنی مردہ۔  ۱۔ ۲٢

 ور غلے پیدا کرتی ہے۔ یعنی انوارع و اقسام کے خوش ذائقہ پھل ا ۴۔۲٢

مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کر دینا اور روئیدگی کے قابل بنا  ۲۔۲٢

 دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی یقینا زندہ کر دے گا۔

 
ُّلْقهى َفْوَن عَلَْينَا ۭ َافََمْن ي يهِتنَا ََل َُيْ ٓ اه ْيَن يُلِْحُدْوَن ِِفْ ِ َّٗه ِبَما تَْعَملُْونَ  ِانَّ اَّلَّ لُْوا َما ِشئَُْتْ   ِان َمِة ۭ ِاُْعَ َّْوَم الِْقيه ِمنًا ي ٓ اه ِِتْ ْ ْن َّيَّ  11بَِصْْيٌ        ِِف النَّاِر َخْْيٌ َاْم مَّ

( ۴)ہم سے مخفی نہیں ( کچھ)وہ ( ۱)بیشک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں 

اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟  جو آگ میں ڈاال جائے وہ( بتالؤ تو)

 (٤)وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ ( ۲)تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ ( ۴)
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یعنی ان کو مانتے نیہں بلکہ ان سے اعراض، انحراف اور ان کی تکذیب کرتے ہیں  ۱۔٤۰

وضع الکالم علی غیر مواضعہ  حضرت ابن عباس رضی ہللا عنہما نے الحاد کے معنی کیے ہیں

جس کی رو سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد ونظریات کے 

 اثبات کے لیے آیات الہی میں تحریف معنوی اور دجل وتلبیس سے کام لیتے ہیں۔

 کے لئے سخت وعید ہے۔ ( چاہے وہ کسی قسم کے ہوں)یہ ملحدین  ۴۔٤۰ 

وں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔، یقینا نہیں عالوہ ازیں اس سے اشارہ کر دیا یعنی کیا یہ دون ۲۔٤۰

 کہ کافر آگ میں ڈالے جائیں گے اور اہل ایمان قیامت والے دن بےخوف ہونگے۔ 

یہ امر کا لفظ ہے، لیکن یہاں اس سے مقصود وعید اور تہدید ہے۔ کفر و شرک اور  ۲۔٤۰

 معیصت کے لئے اذن اور جواز نہیں ہے۔

 
ٌب َعزِيٌْز       اِ  َّٗه لَِكته ا َجاَۗءُِهْ ۚ َوِان ْكِر لَمَّ ْيَن َكَفُرْوا ِِبَّٰلِ ِ    10نَّ اَّلَّ

وہ بھی ہم سے پوشیدہ )جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، 

 (۴)با وقعت کتاب ہے ( ۱)یہ ( نہیں

ہیں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف  بریکٹ کے الفاظ ان کی خبر محذوف کا ترجمہ ۱۔٤۱

مانے ہیں مثال یجازون بکفرھم انہیں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی یا ھالکون وہ ہالک ہونے 

 ( وہ ہالک ہونے والے ہیں)والے ہیں یا یعذبون انہیں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی یا 

ور طعن کرنے والوں یعنی یہ کتاب، جس سے اعراض انحراف کیا جاتا ہے معارضے ا ۴۔٤۱

 کے طعن سے بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے۔

 
ْيٍد         ْن َحِكْْيٍ َْحِ ِتْيِه الَْباِطُل ِمْنْۢ بَْْيِ يََديِْه َوََل ِمْن َخلِْفٖه ۭتََْنِيٌْل ِمٰ    11َلَّ ََّيْ

جس کے پاس باطل پھٹک نہیں سکتا نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے 

 (۱)کی طرف سے ( ہللا)ل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے ناز

یعنی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، آگے سے، کا مطلب ہے کمی اور پیچھے سے، کا  ۱۔٤۴

مطلب ہے زیادتی یعنی باطل اس کے آگے سے آ کر اس میں کمی اور نہ اس کے پیچھے سے آ 

میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کر اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی تغیر و تحریف ہی کرنے 

یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اپنے اقوال وافعال میں حکیم ہے اور حمید یعنی محمود 

ہے یا وہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے اور جن سے منع فرماتا ہے عواقب اور غایات کے اعتبار 

 (ابن کثیر)سے سب محمود ہیں یعنی اچھے اور مفید ہیں 

 
ُذْو ِعقَاٍب َاِلْْيٍ         َما يَُقالُ  ْو َمْغِفَرٍة وَّ ََّك ََّلُ ُسِل ِمْن قَْبِِلَ ۭ ِانَّ َرب  11َِلَ ِاَلَّ َما قَْد ِقْيَل ِللرُّ

یقیناً آپ کا ( ۱)آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے 

 ۔(۲)اور دردناک عذاب واال ہے ( ۴)رب معافی واال 

یعنی پچھلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کے لئے جو کچھ کہا یہ ساحر ہیں،  ۱۔٤۲

مجنون ہیں، کذاب ہیں وغیرہ وغیرہ، وہی کچھ کفار مکہ نے بھی آپ کو کہا۔ یہ گویا آپ کو تسلی 

دی جا رہی ہے کہ آپکی تکذیب اور آپ کی سحر، کذب اور جنون کی طرف نسبت، نئی نہیں 

َمآ اَتَى الَِّذْیَن ِمْن ) ساتھ یہی کچھ ہوتا آیا ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا  ہے، ہر پیغمبر کے

ُسْوٍل ااِلَّ قَالُْوا َساِحٌر اَْو َمْجنُْوٌن   ْن رَّ ۔ 53(  ۘ  51بَْل ھُْم قَْوٌم طَاُغْوَن   ۘ  اَتََواَصْوا بِٖه  ۘ  54قَْبلِِھْم مِّ

صلی ہللا علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو  دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ( 54-51:الزایات

بھی کہی گئی تھیں اس لیے کہ تمام شریعتیں ان باتوں پر متفق رہی ہیں بلکہ سب کی اولین 

 ۔ (فتح القدیر)دعوت ہی توحید و اخالص تھی۔ 
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 یعنی اہل ایمان و توحید کے لئے جو مستحق مغفرت ہیں۔  ۴۔٤۲

مبروں کے دشمن ہیں۔ یہ آیت بھی سورہ حجر کی آیت ان کے لئے جو کافر اور ہللا کے پیغ ۲۔٤۲

 کی طرح ہے۔

 
 ِ َعَرِِب  ۭ قُْل ُهَو ِلَّلَّ ِمي  وَّ يهُتٗه ڼَءَاْْعَ لَْت اه َقالُْوا لَْوََل فُٰصِ َـّ ِميًّا ل ًَن َاْْعَ ُه قُْراه ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِفْٓ َولَْو َجَعلْنه ِ ِشَفاٌۗء ۭ َواَّلَّ َمنُْوا ُهًدى وَّ ْم َُعًى ۭ  يَْن اه ُهَو عَلَْْيِ ْم َوْقٌر وَّ َذاِِنِ اه

ََكنٍۢ بَِعْيٍد      َك يُنَاَدْوَن ِمْن مَّ
ِٕ
ى
ۗ    11ُاوله

کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان ( ۱)اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے 

کہ ! یجئےآپ کہہ د( ۲)یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ ( ۴)کیوں نہیں کی گئیں؟ 

بہرہ )یہ تو ایمان والوں کے لئے ہدایت و شفا ہے اور جو ایمان نہیں التے ان کے کانوں میں تو 

بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے ( پن اور

 (٤)پکارے جا رہے ہیں 

 ۔ یعنی عربی کے بجائے کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے ۱۔٤٤

یعنی ہماری زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا جسے ہم سمجھ سکتے کیونکہ ہم تو  ۴۔٤٤

 عرب ہیں عجمی زبان نہیں سمجھتے

یہ بھی کافروں ہی کا قول ہے کہ وہ تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر  ۲۔٤٤

یں نازل فرما کر اس کے عجمی زبان میں نازل ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان م

اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا ہے اگر یہ غیر عربی زبان میں 

 ہوتا تو وہ عذر کر سکتے تھے

یعنی جس طرح دور کا شخص، دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے  ٤۔٤٤

 ہیں آتا۔قاصر رہتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم میں قرآن ن

 
َِٰك لَُقِِضَ بَيَِْنُْم ۭ َواِ  ب َبَقْت ِمْن رَّ َمٌة س َ َب فَاْخُتِلَف ِفْيِه ۭ َولَْوََل َُكِ تَيْنَا ُمْوَٰس اْلِكته نُْه ُمرِيٍْب       َولََقْد اه ُْم لَِفْي َشٰكٍ ِمٰ  11ِنَّ

( وہ)ا گیا اور اگر کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختالف کی( علیہ السالم)یقیناً ہم نے موسٰی 

تو ان کے ( ۱)آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے ( جو)بات نہ ہوتی 

یہ لوگ تو اسکے بارے میں سخت بےچین کرنے ( ۴)کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ( کبھی)درمیان 

 (۲)والے شک میں ہیں 

 ل مسمی فاطر کہ ان کے عذاب دینے سے پہلے مہلت دی جائے گی۔ ولکن یوخرھم الی اج ۱۔٤٢

 یعنی فوراً عذاب دے کر ان کو تباہ کر دیا گیا ہوتا۔  ۴۔٤٢

یعنی ان کا انکار عقل و بصیرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے  ۲۔٤٢

 جو ان کو بےچین کئے رکھتا ہے۔

 
َُّك بِ  ٍم ِلٰـلَْعِبْيِد       َمْن َُعَِل َصاِلًحــا فَِلنَْفِسٖه َوَمْن َاَساَۗء فََعلَْْيَا  ۭ َوَما َرب  11َظَلَّ

جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لئے اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی 

 ۔(۱)پر ہے۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے واال نہیں 

اس لئے کہ وہ عذاب صرف اسی کو دیتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، نہ کہ جس کو چاہے،  ۱۔٤٦

 ی عذاب میں مبتال کر دے۔یوں ہ
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  25پارہ  
 

ِمُل ِمْن ُانْٰثه َوََل تََضعُ  ِمهَا َوَما ََتْ ْن امََْكَ ٍت ِمٰ ُرُج ِمْن ثََمره اعَِة ۭ َوَما ََّتْ ٰهَك   َما ِمنَّ  ِالَْيِه يَُردُّ ِعَْلُ السَّ َذن ََكِۗءْي   قَالُْوٓا اه ْم َاْيَن ُْشَ ا ِمْن َشهِْيٍد         ِاَلَّ ِبِعلِْمٖه ۭ َويَْوَم يُنَاِدُّْيِ

11 ۚ 

اور جو جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ( ۱)قیامت کا علم ہللا ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے 

اور ( ۴)ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جنتی ہے سب کا علم اسے ہے 

شریک کہاں ہیں، وہ جواب  کو بال کر دریافت فرمائے گا میرے( مشرکوں)جس دن ہللا تعاٰلی ان 

 ۔(۲)دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں 

یعنی ہللا کے سوا اس کے وقوع کا علم کسی کو نہیں۔ اس لئے جب حضرت جبرائیل علیہ  ۱۔٤۷

ھا تھا تو السالم نے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچ

اس کی بابت مجھے بھی اتنا علم ہے، جتنا تجھے ہے، ' آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا تھا 

۔ 78( اِٰلى َربَِّك ُمْنتَٰھھَا)میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ دوسرے مقامات پر ہللا تعاٰلی نے فرمایا 

 (22:النازعات

صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں  یہ ہللا کے علم کا محیط کا بیان ہے اور اس کی ۴۔٤۷ 

ہے یعنی اس طرح کا علم کامل کسی کو حاصل نہیں، حتٰی کے انبیاء علیہم السالم کو بھی نہیں 

 انہیں بھی اتنا ہی علم ہے جتنا ہللا تعاٰلی نے انہیں وحی کے ذریعے سے بتال دیتا ہے۔ 

 یں کہ تیرا کوئی شریک ہے؟یعنی آج ہم میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لئے تیار نہ ۲۔٤۷

 
ِحْي ٍُّ         ْن مَّ ا ََكنُْوا يَْدُعْوَن ِمْن قَْبُل َوَظنُّْوا َما لَهُْم ِمٰ  11َوَضلَّ َعِْنُْم مَّ

اور ( ۱)کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہوگئے ( جن)اور یہ جن 

 (۴)انہوں نے سمجھ لیا ان کے لئے کوئی بچاؤ نہیں 

 یعنی وہ ادھر ادھر ہوگئے اور حسب گمان انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔  ۱۔٤۲

یہ گمان، یقین کے معنی میں ہیں یعنی قیامت والے دن وہ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے  ۴۔٤۲

َوَراَ "کہ انہیں ہللا کے عذاب سے بچانے واال کوئی نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا

َواقُِعْوھَا َولَْم یَِجُدْوا َعْنھَا َمْصِرفًا  اْلُمْجِرُمْوَن  ا اَنَّھُْم مُّ  (51:۔ الکہف34"النَّاَر فَظَنُّْوٓ

 
ــْوٌس قَنُْوٌط       ُّ فَيَــــُـٔ ُه الّشَّ نَْساُن ِمْن ُدعَاِۗء الَْخْْيِ ۡ َوِاْن مَّسَّ  11ََل يَْسـ ُم اَْلِ

ر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور بھالئی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں اور اگ

 ۔(۱)نا امید ہو جاتا ہے 

یعنی دنیا کا مال واسباب، صحت وقوت، عزت و رفعت اور دیگر دنیاوی نعمتوں کے  ۱۔٤٢

مانگنے سے انسان نہیں تھکتا، بلکہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ انسان سے مراد انسانوں کی غالب 

 اکثریت ہے۔

پر فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے جب کہ ہللا کے مخلص بندوں کا یعنی تکلیف پہنچنے ۴۔٤٢

حال اس سے مختلف ہوتا ہے، وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت 

آخرت ہی ہوتی ہے، دوسرے تکلیف پہنچنے پر بھی ہللا کی رحمت اور اس کے فضل سے 

ہ سیأت اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، بلکہ آزمائشوں کو بھی کفار

 گویا مایوسی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔
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اعََة  َذا ِلْ   َوَمآ َاُظنُّ السَّ ـْتُه لََيُقْولَنَّ ھه اَۗء َمسَّ َّا ِمْنْۢ بَْعِد َْضَّ ن ًة ِمٰ ْن َاَذْقنهُه َرْْحَ
ِٕ
ْٓ َولَى ِجْعُت ِاٰله َرِٰبِ ْن رُّ

ِٕ
لَى َمًة   وَّ
ِٕ
ْيَن َكَفُرْوا  قَاۗى ِ َٰئَّ اَّلَّ ِٰ ّنه ۚ فَلَُننَب ِانَّ ِلْ ِعْنَدٗه لـَـلُْحس ْ

ْن عََذاٍب غَِلْيظٍ       ُْم ِمٰ لُْوا ۡ َولـَـُنِذيَْقِنَّ  11ِبَما َُعِ

اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ 

ہی تھا میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی ( ۱)حقدار  کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں

( ۴)اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لئے اس کے پاس بھی بہتری 

ہے، یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ 

 چکھائیں گے۔

ہاں میں محبوب ہوں، وہ مجھ سے خوش ہے، اسی لئے مجھے وہ اپنی یعنی ہللا کے  ۱۔٢۰

نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حاالنکہ دنیا کی کمی بیشی اس کی محبت یا نارضگی کی عالمت نہیں 

ہے۔ بلکہ صرف آزمائش کے لئے ہللا ایسا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعمتوں میں اس کا شکر 

 کون ہے؟ کون کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر

یہ کہنے واال منافق یا کافر ہے، کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کافر ہی یہ سمجھتا  ۴۔٢۰

 ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لئے ایسی ہی ہوگی۔ 

تا یہ کہنے واال منافق یا کافر ہے، کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کافر ہی یہ سمجھ۲۔٤٢

 ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لیے ایسی ہی ہوگی۔

 
ُّ فَُذْو ُدعَاٍۗء َعرِيٍْض       ُه الّشَّ اِنِبٖه ۚ َوِاَذا َمسَّ نَْساِن َاْعَرَض َوََنٰ ِِبَ  10  َوِاَذآ َانَْعْمنَا عََٰل اَْلِ

( ۱)ہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ من

 اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے واال بن جاتا ہے۔

یعنی حق سے منہ پھیر لیتا ہے اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور تکبر کا  ۱۔٢۱

 اظہار کرتا ہے۔ 

ا ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرما دے۔ یعنی شدت یعنی بارگاہ الہی میں تضرع و زاری کرت۴۔٢۱

میں ہللا کو یاد کرتا ہے، خوش حالی میں بھول جاتا ہے نزول نقمت کے وقت ہللا سے فریادیں 

 کرتا ہے، حصول نعمت کے وقت اسے وہ یاد نہیں رہتا۔

 
ِ ُُثَّ َكَفْرُُتْ ِبٖه َمْن َاَضلُّ  ْن ُهَو ِِفْ ِشَقاقٍۢ بَِعْيٍد         قُْل َاَرَءيَُْتْ ِاْن ََكَن ِمْن ِعْنِد اّلٰله  11ِممَّ

کہ بھال یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن ہللا کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے ! آپ کہہ دیجئے

 دور چال جائے۔( حق سے)جو مخالفت میں ( ۱)نہ مانا بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا 

 مراہ اور تم سے زیادہ دشمن کون ہوگا۔ یعنی ایسی حالت میں تم سے زیادہ گ ۱۔٢۴

شقاق کے معنی ہیں ضد، عناد اور مخالفت بعید مل کر اس میں اور مبالغہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ۴۔٢۴

جو بہت زیادہ مخالف اور عناد سے کام لیتا ہے، حتی کہ ہللا کے نازل کردہ قرآن کی بھی تکذیب 

 ہوسکتا ہے؟ کر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ اور بد بخت کون

 
 ِٰ َُّه الَْحقُّ ۭ َاَولَْم يَْكِف ِبَرب َ لَهُْم َان ٓ َانُْفِسهِْم َحِٰته يَتَبَْيَّ فَاِق َوِِفْ يهِتنَا ِِف اَْله ْم اه ُِّْيِ َُ ٍء َشهِْيٌد        َس َّٗه عَٰله ُكِٰ ََشْ  11َك َان

ان کی اپنی ذات میں بھی عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود 

یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے کیا آپ کے رب کا ہرچیز سے واقف و آگاہ ہونا 

 (۱)کافی نہیں 

جن سے قرآن کی صداقت اور اس کا من جانب ہللا ہونا واضح ہوجائے گا یعنی انہ میں ۱۔٢۲

صلی ہللا علیہ وسلم کو بتالیا ضمیر کا مرجع قرآن ہے بعض نے اس کا مرجع اسالم یا رسول ہللا 

ہے۔ مآل سب کا ایک ہی ہے۔ آفاق افق کی جمع ہے کنارہ مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر 
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کناروں میں بھی دکھائیں گے اور خود انسان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی۔ چنانچہ آسمان و 

اند، ستارے، رات اور زمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں مثال سورج، چ

دن، ہوا اور بارش، گرج چمک، بجلی، کڑک، نباتات وجمادات، اشجار، پہاڑ اور انہار و بحار 

وغیرہ۔ اور آیات انفس سے انسان کا وجود، جن اخالط ومواد اور ہیئتوں پر مرکب ہے وہ مراد 

مراد ہیں۔ جن کی تفصیالت طب وحکمت کا دلچسپ موضوع ہے۔ بعض کہتے ہیں، آفاق سے 

شرق وغرب کے وہ دور دراز کے عالقے ہیں۔ جن کی فتح کو ہللا نے مسلمانوں کے لیے آسان 

فرما دیا اور انفس سے مراد خود عرب کی سرزمین پر مسلمانوں کی پیش قدمی ہے جیسے 

جنگ بدر اور فتح مکہ وغیرہ فتوحات میں مسلمانوں کو عزت وسرفرازی عطا کی گئی استفہام 

 تعاٰلی اپنے بندوں کے اقوال و افعال کے دیکھنے کے لئے کافی ہے، اور وہی اقراری ہے کہ ہللا

اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن ہللا کا کالم ہے جو اس کے سچے رسول حضرت محمد 

 پر نازل ہوا۔

 
ٍء مُّ  ِٰ ََشْ ُُ َّٗه ِب ْم ۭ َاََلٓ ِان ِ ْن ِلَٰقاِۗء َرّٰبِ ُْم ِِفْ ِمْريٍَة ِمٰ    11ِحْيــطٌ      َاََلٓ ِاِنَّ

یاد رکھو کہ ہللا تعاٰلی ( ۱)کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں ! یقین جانو

 (۴)ہرچیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ 

اس لئے اس کی بابت غورو فکر نہیں کرتے، نہ اس کے لئے عمل کرتے ہیں اور نہ اس  ۱۔٢٤

 دن کا کوئی خوف ان کے دلوں میں ہے۔ 

نابریں اس کے لیے قیامت کا وقوع قطعا مشکل امر نہیں کیونکہ تمام مخلوقات پر اس کا ب۴۔٢٤

غلبہ وتصرف ہے وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے کرتا ہے کرسکتا ہے اور کرے گا 

 کوئی اس کو روکنے واال نہیں ہے۔

 

 

 سورة الشورى
 (٢۲۔ تعداد آیات  ٤۴سورة الشورى ۔ سورہ نمبر )

 
 ِ ِحْْيِ           ِبْسِم اّلٰله ِن الرَّ ْْحه   الرَّ

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ـۗم       ۚ Ǻحه

 حم
 Ąعۗۗسۗق     

 عسق

 
ُ الَْعزِيُْز الَْحِكْْيُ       يَْن ِمْن قَْبِِلَ   اّلٰله ِ ٓ ِالَْيَك َوِاَٰل اَّلَّ ِِلَ يُْوِ ْ  Ǽَكذه

ہللا تعاٰلی جو زبردست ( ۱)رح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وحی بھیجتا رہا اسی ط

 ہے اور حکمت واال ہے
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یعنی جس طرح یہ قرآن تیری طرف نازل کیا گیا ہے اسی طرح تجھ سے پہلے انبیاء پر  ۱۔۲

اپنے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں وحی ہللا کا کالم ہے جو فرشتے کے ذریعے سے ہللا تعاٰلی 

پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا ہے ایک صحابی نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے وحی کی 

کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ 

مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہوچکی ہوتی ہے اور 

رشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کالم کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں یاد کر کبھی ف

لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی 

کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر 

 (ریصحیح بخا)رہے ہوتے۔ 

 
ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض ۭ َوُهَو الَْعِٰلُّ الَْعِظْْيُ       وه مه  Ćََلٗ َما ِِف السَّ

چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے وہ برتر اور عظیم الشان ( تمام)آسمانوں کی 

 ہے۔

 
حُ  بِٰ َكُة يُس َ

ِٕ
ْرَن ِمْن فَْوِقهِنَّ َوالَْملهۗى ُت يََتَفطَّ وه مه ِحْْيُ      تَََكُد السَّ َ ُهَو الَْغُفْوُر الرَّ َتْغِفُرْوَن ِلَمْن ِِف اَْلَْرِض ۭ َاََلٓ ِانَّ اّلٰله ْم َويَس ْ ِ ْمِد َرّٰبِ  Ĉْوَن ِِبَ

اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ ( ۱)قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں 

خوب سمجھ رکھو کہ ہللا ( ۴)ہیں  بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لئے استغفار کر رہے

 (۲)تعاٰلی ہی معاف فرمانے واال ہے 

 ہللا کی عظمت و جالل کی وجہ سے۔  ۱۔٢

اَلَِّذْیَن یَْحِملُْوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَٗه یَُسبُِّحْوَن بَِحْمِد َربِِّھْم َویُْؤِمنُْوَن بِٖه )یہ مضمون سورہ مومن کی  ۴۔٢

ِعْلًما فَاْغفِْر لِلَِّذْیَن تَابُْوا َواتَّبَُعْوا َسبِْیلََك َوقِِھْم  ۘ  ِذْیَن ٰاَمنُْوا َویَْستَْغفُِرْوَن لِلَّ  ْحَمةً وَّ َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ

 میں بھی بیان ہوا ہے۔ ( 7:۔غافر20( َعَذاَب اْلَجــِحْیمِ 

ونکہ کفار اور اپنے دوستوں اور اہل اطاعت کے لئے یا تمام ہی بندوں کے لئے، کی ۲۔٢

نافرمانوں کی فوراً گرفت نہ کرنا بلکہ انہیں ایک وقت معین تک مہلت دینا، یہ بھی اس کی 

 رحمت و مغفرت ہی کی قسم سے ہے۔

 
ْم ِبَوِكْيٍل      ْم ڮ َوَمآ َانَْت عَلَْْيِ ُ َحِفْيــظٌ عَلَْْيِ ُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ َاْوِلَياَۗء اّلٰله َ ْيَن اَّتَّ ِ  Č َواَّلَّ

ہے ( ۱)اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے ہللا تعاٰلی ان پر نگران 

 (۴)اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں 

 یعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ اس پر ان کو جزا دے۔  ۱۔٦

یا ان کے  یعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں ۴۔٦

 ہے۔( پہنچا دینا)گناہوں پر ان کا مؤاخذہ فرمائیں، بلکہ یہ کام ہمارے ہیں، آپ کا مصرف پیغام 

 
ى َوَمْن َحْولَهَا َوتُْنِذَر يَْوَم الَْجْمعِ  ًَن َعَرِبيًّا ِلُٰتْنِذَر ُامَّ الُْقره ِِلَ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك قُْراه ِعْْيِ      ََل َريَْب ِفْيِه ۭ فَرِيٌْق ِِف  َوَكذه  Ċ الَْجنَِّة َوفَرِيٌْق ِِف السَّ

تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس ( ۱)اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے 

جس کے آنے میں کوئی ( ۴)کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن 

 جہنم میں ہوگا۔ شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ

یعنی جس طرح ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، اسی طرح ہم نے آپ پر  ۱۔۷

 عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، کیونکہ آپ کی قوم یہی زبان بولتی اور سمجھتی ہے۔ 
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جمع قیامت والے دن کو جمع ہونے واال دن اس لئے کہا کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان  ۴۔۷

ہونگیں عالوہ ازیں ظالم مظلوم اور مومن و کافر سب جمع ہونگے اور اپنے اپنے اعمال کے 

 مطابق جزا و سزا سے بہرہ ور ہونگے۔

 
ِلُمْوَن مَ  ِتٖه ۭ َوالٰظه ََّشاُۗء ِِفْ َرْْحَ ُّْدِخُل َمْن ي لهِكْن ي اِحَدًة وَّ ًة وَّ ُ لََجَعلَهُْم ُامَّ ََل نَِصْْيٍ      ا لَهُْم مِٰ َولَْو َشاَۗء اّلٰله ِلٍٰ وَّ  Ďْن وَّ

لیکن جسے چاہتا اپنی رحمت میں ( ۱)اگر ہللا تعاٰلی چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا 

 داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔

ل جنت کا اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا یعنی اہل ایمان اور اہ ۱۔۲

لیکن ہللا کی حکمت و مشیت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لئے اس 

نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی، جس نے آزادی کا صحیح استعمال کیا، وہ ہللا کی 

ا کہ ہللا رحمت کا مستحق ہوگیا، اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا، اس نے ظلم کا ارتکاب کی

کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو ہللا ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا 

 قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

 
ُ ُهَو الَْوِلُّ َوُهَو يُـْحِي الَْمْوٰته ۡ َوُهَو عَٰله ُكِٰ  ُذْوا ِمْن ُدْوِنٖهٓ َاْوِلَياَۗء ۚ فَاّلٰله َ ٍء قَِديٌْر        َاِم اَّتَّ   Ḍََشْ

ہللا تعاٰلی ہی کارساز ہے ( حقیقتاً تو)کیا ان لوگوں نے ہللا تعاٰلی کے سوا اور کارساز بنا لئے ہیں 

 (۱)وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہرچیز کا قادر ہے 

نا جائے جب یہ بات ہے تو پھر ہللا ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کار ساز ما ۱۔٢

نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور جو سننے اور جواب دینے کی طاقت 

 رکھتے ہیں، نہ نفع نقصان پہنچانے کی صالحیت۔

 
ُْت ڰ َوِالَْيهِ  ْ عَلَْيِه تََوُكَّ ُ َرِٰبِ ِلُُكُ اّلٰله ِ ۭ ذه ٍء فَُحْْكُٗهٓ ِاَٰل اّلٰله  01ِنيُْب       اُ  َوَما اْختَلَْفَُتْ ِفْيِه ِمْن ََشْ

یہی ہللا میرا ( ۱)اور جس جس چیز میں تمہارا اختالف ہو اس کا فیصلہ ہللا تعاٰلی کی طرف ہے 

 رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔

اس اختالف سے مراد دین کا اختالف ہے جس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسالم وغیرہ  ۱۔۱۰۱

س میں اختالف ہیں اور ہر مذہب کا پیروکار دعوٰی کرتا ہے اس کا دین سچا ہے اور حق میں آپ

کا راستہ پہنچاننے کے لئے ہللا تعاٰلی کا قرآن موجود ہے۔ لیکن دنیا میں لوگ اس کالم اٰلہی کو 

اپنا اور ثالث ماننے کے لئے تیار نہیں۔ باآلخر پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں ہللا 

عاٰلی ان اختالفات کا فیصلہ فرمائے گا اور سچوں کو جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل ت

 فرمائے گا۔

 
ِمَن اَْلَنَْعاِم َاْزَواًجا ۚ يَْذَرُؤُُكْ  ْن َانُْفِسُُكْ َاْزَواًجا وَّ ِت َواَْلَْرِض ۭ َجَعَل لَُُكْ ِمٰ وه مه ٌء ۚفَاِطُر السَّ ثِِْلٖ ََشْ ِمْيُع الَْبِصْْيُ        ِفْيِه ۭ لَيَْس ََكِ   00َوُهَو السَّ

وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے واال ہے اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنا 

اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں تمہیں وہ اس میں پھیال رہا ہے اس جیسی ( ۱)دیئے ہیں 

 وہ سننے واال اور دیکھنے واال ہے۔( ۴)کوئی چیز نہیں 

یعنی یہ اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس سے ہی اس نے تمہارے جوڑے بنائے ورنہ  ۱۔۱۱

اگر تمہاری بیویاں انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتیں تو تمہیں یہ سکون 

 حاصل نہ ہوتا جو اپنی ہم جنس اور ہم شکل بیوی سے ملتا ہے۔ 

 ظیر آپ ہی ہے، واحد اور بےنیاز۔نہ ذات میں نہ صفات میں، پس وہ اپنی ن ۴۔۱۱
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ٍء عَِلْْيٌ   ِٰ ََشْ ُُ َّٗه ِب ََّشاُۗء َويَْقِدُر ۭ ِان ْزَق ِلَمْن ي ِت َواَْلَْرِض ۚ يَبُْسطُ الٰرِ وه مه  01      ََلٗ َمَقاِلْيُد السَّ

آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں جس کی چاہے روزی کشادہ کردے اور تنگ کردے، 

 ہرچیز کو جاننے واال ہے۔یقیناً وہ 

 
ِهْْيَ  ْينَا ِبٖهٓ ِاْبره ْيٓ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك َوَما َوصَّ ِ اَّلَّ يِْن َما َوّٰصه ِبٖه نُْوًحا وَّ َن اٰلِ ٌَ لَُُكْ ِمٰ قُْوا ِفْيِه ۭ َكَُبَ عََٰل الُْمّْشِِكْْيَ َْشَ ْيَن َوََل تََتَفرَّ ٓ َاْن َاِقْيُموا اٰلِ َه َما َوُمْوٰسه َوِعيْ

ُِّنيُْب        ََّشاُۗء َوَُّيِْدْيٓ ِالَْيِه َمْن ي ٓ ِالَْيِه َمْن ي َتِبْ ُ ََيْ  01تَْدُعْوُِهْ ِالَْيِه ۭ َاّلٰله

علیہ )ہللا تعاٰلی نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح 

طرف بھیج دی ہے، اور جس کا  ہم نے تیری( بذریعہ وحی)کو حکم دیا تھا اور جو ( السالم

کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم ( علیہم السالم)تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسٰی اور عیسٰی 

( ان)ڈالنا جس چیز کی طرف آپ انہیں بال رہے ہیں وہ تو ( ۱)رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ 

ہے اور جو ( ۲)رگزیدہ بناتا ہللا تعاٰلی جسے چاہتا ہے اپنا ب( ۴)مشرکین پر گراں گزرتی ہے 

 ۔(٤)بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح راہنمائی کرتا ہے 

یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل )صرف ایک ہللا کی عبادت اور اس کی اطاعت  ۱۔۱۲

، اس کی عبادت و اطاعت سے گریزاں ان میں دوسروں کو شریک کرنا، (ہللا ہی کی اطاعت ہے

 کہہ کر منع کیا گیا ہے۔ ' پھوٹ ڈالنا ' جس سے  انتشار انگیزی،

 اور وہی توحید اور ہللا و رسول کی اطاعت ہے۔  ۴۔۱۲

 یعنی جس کی ہدایت کا مستحق سمجھتا ہے، اسے ہدایت کے لئے چن لیتا ہے ۲۔۱۲

یعنی اپنے دین اپنانے کی اور عبادت کو ہللا کے لئے خالص کرنے کی توفیق اس شخص  ٤۔۱۲ 

 دیتا ہے جو اس کی اطاعت و عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے۔کو عطا کر 

 
 ِٰ ب َبَقْت ِمْن رَّ َمٌة س َ قُْوٓا ِاَلَّ ِمْنْۢ بَْعِد َما َجاَۗءُِهُ الِْعَْلُ بَْغيًۢا بَيَِْنُْم ۭ َولَْوََل َُكِ ْيَن ُاْوِرثُ َوَما تََفرَّ ِ َُّقِِضَ بَيَِْنُْم ۭ َوِانَّ اَّلَّ ي ل َسمًّ  َاَجٍل مُّ

ٓ َب ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ لَِفْي َك ِاٰله وا اْلِكته

نُْه ُمرِيٍْب        01َشٰكٍ ِمٰ

ان لوگوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی اختالف کیا اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے اور 

اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت تک کے لئے پہلے ہی سے قرار پا گئی ہوئی ہوتی تو یقیناً ان 

اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف ( ۱) کا فیصلہ ہو چکا ہوتا

 سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

یعنی اگر ان کی بابت عقوبیت میں تاخیر کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو فوراً عذاب بھیج  ۱۔۱٤

 کر ان کو ہالک کر دیا جاتا۔

 
ٓ ُاِمْرَت  َتِقْم مََكَ ٌُ ۚ َواس ْ ِِلَ فَاْد ٍب ۚ َوُاِمْرُت َِلَْعِدَل بَيْنَُُكْ ۭ اَ  ۚ فََِّله ُ ِمْن ِكته َمنُْت ِبَمآ َانَْزَل اّلٰله َِّبْع َاْهَواَۗءُِهْ ۭ َوقُْل اه الُُُكْ ََۭل  َوََل تَت الُنَا َولَُُكْ َاُْعَ ُّنَا َوَربُُُّكْ ۭ لَنَآ َاُْعَ ُ َرب ّلٰله

َمعُ  ُ ََيْ َة بَْينَنَا َوبَيْنَُُكْ ۭ َاّلٰله  ۭ 01بَْينَنَا ۚ َوِالَْيِه الَْمِصْْيُ       ُحجَّ

پس آپ لوگوں کو اسی طرف بالتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی 

اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں اور کہہ دیں کہ ہللا تعاٰلی نے جتنی کتابیں ( ۱)سے جم جائیں 

دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں  نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے حکم

ہمارا اور تم سب کا پروردگار ہللا ہی ہے ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے 

کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ( سب)لئے ہیں ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں ہللا تعاٰلی ہم 

 لوٹنا ہے۔

کا ذکر پہلے ہوا، آپ ان کو توحید کی دعوت  یعنی اس تفرق اور شک کی وجہ سے، جس ۱۔۱٢

 دیں اور اس پر جمے رہیں۔
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مْ  ْم َوعَلَْْيِ ِ ــَُتُْم َداِحَضٌة ِعْنَد َرّٰبِ ُتِجْيَب ََلٗ ُحجَّ ِ ِمْنْۢ بَْعِد َما اس ْ ْوَن ِِف اّلٰله اۗجُّ ْيَن ُُيَ ِ لَهُْم عََذاٌب َشِديٌْد      َواَّلَّ  01 غََضٌب وَّ

انہیں مان چکی ( مخلوق)ی کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اور جو لوگ ہللا تعالٰ 

ان کی خواہ مخواہ کی حجت ہللا کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے ( ۱)

 لئے سخت عذاب ہے۔

یعنی یہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، جنہوں نے ہللا اور رسول کی بات  ۱۔۱٦

یں پھر راہ ہدایت سے ہٹا دیں۔ یا مراد یہود انصارٰی ہیں جو مسلمانوں سے مان لی، تاکہ انہ

جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہمارا نبی بھی 

 تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے، اس لئے ہم تم سے بہتر ہیں۔

 
ْيٓ َانَْزَل اْلِكتهَب ِِبلَْحٰقِ َوالْمِ  ِ ُ اَّلَّ اعََة قَرِيٌْب      َاّلٰله اَن ۭ َوَما يُْدِريَْك لََعلَّ السَّ  01َْيَ

آپ کو کیا ( ۱( )اتاری ہے)ہللا تعاٰلی نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی 

 خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔

سب حق اْلِکتَاَب سے مراد جنس ہے یعنی تمام پیغمبروں پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں، وہ  ۱۔۱۷

 اور سچی تھیں یا بطور خاص قرآن مجید مراد ہے اور اس کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔

 
َا  َمنُْوا ُمْشِفُقْوَن ِمِْنَا   َويَْعلَُمْوَن َاِنَّ ْيَن اه ِ ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِّبَا ۚ َواَّلَّ ِ َتْعِجُل ِّبَا اَّلَّ ْيَن يَُمارُ يَس ْ ِ اعَِة لَِفْي َضلهلٍۢ بَِعْيٍد       الَْحقُّ ۭ َاََلٓ ِانَّ اَّلَّ  01ْوَن ِِف السَّ

اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس ( ۱)اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے 

سے ڈر رہے ہیں انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملہ 

 (۴)یں پڑے ہوئے ہیں میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی م

یعنی استہزاد کے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو آنا ہی کہاں سے ہے؟ اس لئے  ۱۔۱۲

 کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے۔ 

اس لئے کہ وہ ان دالئل پر غور و فکر ہی نہیں کرتے جو ایمان النے کے موجب بن  ۴۔۱۲

آتے ہیں۔ ان کی نظروں سے  سکتے ہیں حاالنکہ یہ دالئل روز و شب ان کے مشاہدے میں

 گزرتے ہیں اور ان کی عقل و فہم میں آسکتے ہیں۔ اس لئے وہ حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔

 
ََّشاُۗء ۚ َوُهَو الَْقِويُّ الَْعزِْيُز        ُ لَِطْيفٌۢ ِبِعَباِدٖه يَْرُزُق َمْن ي    01َاّلٰله

جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور ہللا تعاٰلی اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے واال ہے، 

 وہ بڑی طاقت، بڑے غلبے واال ہے۔

اور جو دنیا ( ۱)اور جس کا ارادہ آخر کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے 

کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس دنیا میں سے ہی کچھ دے دیں گے ایسے شخص کا 

 آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

 
نَْيا نُْؤِتٖه ِمِْنَا َومَ مَ  ِخَرِة نَزِْد ََلٗ ِِفْ َحْرِثٖه ۚ َوَمْن ََكَن يُرِيُْد َحْرَث الُّ َِّصيٍْب      ْن ََكَن يُرِيُْد َحْرَث اَْله ِخَرِة ِمْن ن  11ا ََلٗ ِِف اَْله

اور جو دنیا ( ٦)جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے 

ایسے شخص کا ( ۷)کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے 

 (۱)آخرت میں کوئی حصہ نہیں 

 
َمُة الَْفْصِل لَـُقِِضَ  ُ ۭ َولَْوََل َُكِ َذْنْۢ ِبِه اّلٰله يِْن َما لَْم ََّيْ َن اٰلِ ُعْوا لَهُْم ِمٰ ُۗؤا َْشَ كه  10ِلِمْْيَ لَهُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ         بَيَِْنُْم ۭ َوِانَّ الٰظه َاْم لَهُْم ُْشَ
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ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین ( مقرر کر رکھے)شریک ( ہللا کے)کیا ان لوگوں نے ایسے 

( ابھی ہی)مقرر کر دیئے جو ہللا کے فرمائے ہوئے نہیں اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو 

 ے لئے دردناک عذاب ہے۔ظالموں ک( ان)ان میں فیصلہ کر دیا جاتا یقیناً 

 
ِت ِِفْ  ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ يَْن اه ِ ْم ۭ َواَّلَّ ُبْوا َوُهَو َواِقـــعٌۢ ِّبِ ا َكس َ ِلِمْْيَ ُمْشِفِقْْيَ ِممَّ ِِلَ ُهَو الَْفْضُل تََرى الٰظه ْم ۭ ذه ِ ا يََشاُۗءْوَن ِعْنَد َرّٰبِ ِت ۚ لَهُْم مَّ ِت الَْجـنٰه  َرْوضه

 11     اْلَكِبْْيُ    

جن کے وبال ان پر واقع ہونے ( ۱)آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہونگے 

اور جو لوگ ایمان الئے اور انہوں نے نیک اعمال کئے وہ بہشتوں کے باغات ( ۴)والے ہیں 

 میں ہوں گے وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے یہی ہے بڑا فضل۔

 یامت والے دن۔ یعنی ق ۱۔۴۴

 حاالنکہ ڈرنا بےفائدہ ہوگا کیونکہ اپنے کئے کی سزا تو انہیں بہرحال بھگتنی ہوگی۔ ۴۔۴۴

 
لُُُكْ عَلَْيهِ  ٓ َاْســـ  ِت ۭ قُْل َلَّ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ يَْن اه ِ ُ ِعَباَدُه اَّلَّ ُ اّلٰله ْي يُبَّٰشِ ِ ِِلَ اَّلَّ َة ِِف  ذه نًا ۭ ِانَّ  َاْجًرا ِاَلَّ الَْمَودَّ نًَة نَّزِْد ََلٗ ِفْْيَا ُحس ْ َّــْقََتِْف َحس َ الُْقْرٰبه ۭ َوَمْن ي

َ غَُفْوٌر َشُكْوٌر        11اّلٰله

سنت کے )یہی وہ ہے جس کی بشارت ہللا تعاٰلی اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان الئے اور 

بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت  کہ میں اس پر تم سے کوئی! نیک عمل کئے تو کہہ دیجئے( مطابق

رشتہ داری کی جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لئے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا 

 ۔(۴)بہت قدردان ہے ( اور)بیشک ہللا تعاٰلی بہت بخشنے واال ( ۱)دیں گے 

یعنی اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے یا نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق  ۱۔۴۲

 صورت میں دیں گے جس طرح بدی کا بدلہ مذید بدیوں کا ارتکاب ہے۔  کی

 اس لئے وہ پردہ پوشی فرماتا اور معاف کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے۔ ۴۔۴۲

 
َِتْ عَٰله قَلِْبَك ۭ َويَْمــحُ  ُ َُيْ ََّشِا اّلٰله ِ َكِذًِب ۚ فَِاْن ي ى عََٰل اّلٰله ُدْوِر       َاْم يَُقْولُْوَن افََْته َّٗه عَِلْْيٌۢ ِبَذاِت الصُّ ِتٖه ۭ ِان مه قُّ الَْحقَّ ِبَُكِ ُ الَْباِطَل َوُُيِ  11اّلٰله

ہللا پر جھوٹ باندھا ہے، اگر ہللا چاہے تو آپ کے دل پر مہر ( پیغمبر نے)کیا یہ کہتے ہیں کہ 

ور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ ا( ۴)اور ہللا تعاٰلی اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے ( ۱)لگا دے 

 وہ سینے کی باتوں کو جاننے واال ہے۔

یعنی اس الزام میں اگر صداقت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، جس سے وہی  ۱۔۴٤

محو ہو جاتا جس کے گھڑنے کا انتساب آپ کی طرف کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو 

 اس کی سخت ترین سزا دیتے۔ 

تو یقینا ہللا تعاٰلی اس کو بھی ( جیسا کہ مکذبین کا دعوٰی ہے)ن بھی اگر باطل ہوتا یہ قرآ ۴۔۴٤

 مٹا ڈالتا، جیسا کہ اس کی عادت ہے۔

 
ِت َويَْعََلُ َما تَْفَعلُْوَن        اه ـيِٰ ْي يَْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعَباِدٖه َويَْعُفْوا َعِن السَّ ِ    11َوُهَو اَّلَّ

اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو ( ۱)ں کی توبہ قبول فرماتا ہے وہی ہے جو اپنے بندو

 جانتا ہے۔( سب)کچھ تم کر رہے ہو 

توبہ کا مطلب ہے، معصیت پر ندامت کا اظہار اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم محض  ۱۔۴٢

ہ کا اظہار زبان سے توبہ توبہ کر لینا یا اس گناہ اور معصیت کے کام کو تو نہ چھوڑنا اور توب

کئے جانا، توبہ نہیں ہے۔ یہ استہزاء اور مذاق ہے۔ تاہم خالص اور سچی توبہ ہللا تعاٰلی یقینا قبول 

 فرماتا ہے۔
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ِفُرْوَن لَهُْم عََذاٌب َشدِ  ْن فَْضِِلٖ ۭ َواْلكه ِت َويَزِيُْدُِهْ ِمٰ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ َتِجْيُب اَّلَّ  11يٌْد       َويَس ْ

اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے ( ۱)ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے 

 اور کفار کے لئے سخت عذاب ہے۔

یعنی ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی خواہشیں اور آرزوئیں پوری فرماتا ہے۔ بشرطیکہ  ۱۔۴٦

ہللا اپنے بندے کی ' ر حدیث میں آتا ہے دعا کے آداب و شرائط کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہو، او

توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری مع کھانے پینے کے سامان کے، 

صحرا، بیابان میں گم ہو جائے اور وہ نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک 

تو میرا ! ئے، اے ہللااسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت میں اس کے منہ سے نکل جا

 (صحیح مسلم)بندہ اور میں تیرا رب یعنی شدت فرحت میں غلطی کر جائے 

 
َّٗه ِبعِ  ا يََشاُۗء ۭ ِان ََُّنُِٰل ِبَقَدٍر مَّ ْزَق ِلِعَباِدٖه لََبَغْوا ِِف اَْلَْرِض َولهِكْن ي ُ الٰرِ  11َباِدٖه َخِبْْيٌۢ بَِصْْيٌ        َولَْو بََسطَ اّلٰله

برپا کر دیتے ( ۱)بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد ( سب) تعاٰلی اپنے اگر ہللا

لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا نازل فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے 

 اور خوب دیکھنے واال ہے۔

رزق عطا  یعنی ہللا ہر شخص کی حاجت و ضرورت سے زیادہ یکساں طور پر وسائل ۱۔۴۷

فرما دیتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص شرو فساد 

 اور دشمنی میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا، جس سے زمین فساد سے بھر جاتی۔

 
َتٗه ۭ َوُهَو  ْي يََُنُِٰل الَْغْيَث ِمْنْۢ بَْعِد َما قَنَُطْوا َويَنُّْشُ َرْْحَ ِ  11الَْوِلُّ الَْحِمْيُد      َوُهَو اَّلَّ

اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیال دیتا 

 (۱)ہے وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا 

کار ساز ہے، اپنے نیک بندوں کی چارہ سازی فرماتا ہے، انہیں منافع سے نوازتا ہے اور  ۱۔۴۲

ات سے ان کی حفاطت فرماتا ہے۔ اپنے ان انعامات بےپایاں اور احسنات فراواں شرور اور مہلک

 پر قابل حمد و ثنا ہے۔

 
ِعهِْم ِاَذا يََشاُۗء  ٍَّة ۭ َوُهَو عَٰله ََجْ َما ِمْن َداۗب ِت َواَْلَْرِض َوَما بَثَّ ِفْْيِ وه مه يهِتٖه َخلُْق السَّ    11قَِدْيٌر      َوِمْن اه

میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیالنا اور اس کی نشانیوں 

 (۱)وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے 

یعنی روئے زمین پر پھیلے ہوئے، جن و انس تمام جاندار حیوانات شامل ہیں ان سب کو  ۱۔۴٢

 گا۔ ہللا تعاٰلی قیامت والے دن ایک ہی میدان میں جمع فرما دے

 
ِصْيَبٍة فَِبَما َكَسبَْت َايِْديُُْكْ َويَْعُفْوا َعْن َكِثْْيٍ       ْن مُّ  ۭ 11َوَمآ َاَصابَُُكْ ِمٰ

تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو 

 (۱)بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے 

ہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں، جو تمہیں گناہوں کی پاداش میں بعض گناہوں کا کفار ۱۔۲۰

پہنچتے ہیں اور کچھ گناہ وہ ہیں جو ہللا تعاٰلی یوں ہی معاف فرما دیتا ہے اور ہللا کی ذات بڑی 

 کریم ہے، معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔

 
ََل نَِصْْيٍ        َوَمآ َانَُْتْ ِبُمْعِجزِيَْن ِِف اَْلَْرِض  ِلٍٰ وَّ ِ ِمْن وَّ ْن ُدْوِن اّلٰله  10ښ َوَما لَُُكْ ِمٰ
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تمہارے لئے سوائے ہللا تعاٰلی کے نہ ( ۱)اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو 

 کوئی کارساز نہ مدد گار۔

نہ آسکو یا یعنی تم بھاگ کر کسی ایسی جگہ نہیں جاسکتے کہ جہاں تم ہماری گرفت میں  ۱۔۲۱

 جو مصیبت ہم تم پر نازل کرنا چاہیں، اس سے تم بچ جاؤ۔

 
يهِتِه الَْجَواِر ِِف الَْبْحِر ََكَْلَعََْلِم         ۭ 11َوِمْن اه

 (۱)اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں 

سے چلتے ہیں، ورنہ اگر وہ  سمندروں میں پہاڑوں جیسی کشتیاں اور جہاز اس کے حکم ۱۔۲۴

 حکم دے تو سمندروں میں ہی کھڑے رہیں۔

 
ِٰ َصبَّاٍر َشُكْورٍ  ُُ ٰ ِِلَ ََلٰيهٍت ِل ََّشْا يُْسِكِن الٰرِيَْح فَيَْظلَلَْن َرَواِكَد عَٰله َظهْرِٖه ۭ ِانَّ ِِفْ ذه    11      ِاْن ي

رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر صبر  اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی

 کرنے والے شکر گزار کے لئے نشانیاں ہیں۔

 
ُبْوا َويَْعُف َعْن َكِثْْيٍ       ۡ 11َاْو يُْوِبْقهُنَّ ِبَما َكس َ

وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا ( ۱)یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے 

 ۔(۴)کرتا ہے 

دے اور اس کی موجوں میں طغیانی آجائے اور یہ ان میں ڈوب یعنی سمندر کو حکم  ۱۔۲٤

 جائیں۔ 

 ورنہ سمندر میں سفر کرنے واال کوئی بھی سالمتی کے ساتھ واپس نہ آسکے۔ ۴۔۲٤

 
ِحْي ٍُّ        ْن مَّ يهتِنَا ۭ َما لَهُْم ِمٰ ٓ اه ْيَن َُيَاِدلُْوَن ِِفْ ِ يَْعََلَ اَّلَّ  11وَّ

وہ معلوم کرلیں کہ ان کے لئے کوئی ( ۱)میں جھگڑتے ہیں  اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں

 (۱)چھٹکارہ نہیں 

 یعنی ہللا کے عذاب سے وہ کہیں بھاگ کر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ ۱۔۲٢

 
ْينَ  ِ َابْقهى ِلَّلَّ ِ َخْْيٌ وَّ نَْيا ۚ َوَما ِعْنَد اّلٰله وِة الُّ ٌُ الَْحيه ٍء فََمَتا ْن ََشْ ُْوَن       فََمآ ُاْوتِيَُْتْ ِمٰ ْم يََتَوُكَّ ِ َمنُْوا َوعَٰله َرّٰبِ  ۚ 11اه

اور ہللا کے پاس جو ( ۱)تو تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ زندگانی دنیا کا کچھ یونہی سا اسباب ہے 

اور پائیدار ہے، وہ ان کے لئے ہے جو ایمان الئے اور صرف ( ۴)ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر 

 اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

یعنی معمولی اور حقیر ہے، چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اس لئے اس سے  ۱۔۲٦

 دھوکے میں مبتال نہ ہونا کہ یہ عارضی اور فانی ہے۔ 

یعنی نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہللا کے ہاں ملے گا وہ متاع دنیا سے کہیں بہتر بھی ہے  ۴۔۲٦

ا نہیں، مطلب ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، اور پائیدار بھی، کیونکہ اس کو زوال اور فن

 ایسا کرو گے تو پچھتاؤ گے۔

 
ُْثِ َوالْـَفَواِحَش َوِاَذا َما غَِضُبْوا ُِهْ يَْغِفُرْوَن       َ اَْلِ

ِٕ
ِٕۗى َتِنُبْوَن َكبه ْيَن ََيْ ِ  ۚ 11َواَّلَّ

اف کر مع( بھی)اور کبیرہ گناہوں سے اور بےحیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت 

 (۱)دیتے ہیں 
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یعنی لوگوں سے عفو و درگزر کرنا ان کے مزاج و طبیعت کا حصہ ہے نہ کہ انتقام اور  ۱۔۲۷

نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے ' بدلہ لینا جس طرح نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے 

ا جانا آپ کے لئے ناقابل اپنی ذات کے لئے کبھی بدلہ نہیں لیا، ہاں ہللا تعاٰلی کی حرمتوں کا توڑ

 برداشت تھا۔

 
ُْم يُْنفِ  ا َرَزْقِنه ى بَيَِْنُْم ۠ َوِممَّ لهوَة ۠ َوَاْمُرُِهْ ُشْوره ْم َوَاقَاُموا الصَّ ِ َتَجابُْوا ِلَرّٰبِ ْيَن اس ْ ِ  ۚ 11ُقْوَن      َواَّلَّ

ر ان کا او( ۴)اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ( ۱)اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں 

ہمارے )کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ( ہر)

 دیتے ہیں۔( نام پر

یعنی اس کے حکم کی اطاعت، اس کے رسول کا اتباع اور اسکے حکم کو نہ ماننے سے  ۱۔۲۲

 پرہیز کرتے ہیں

دت میں اس کی اہمیت سب سے نماز کی پابندی اور اقامت کا بطور خاص ذکر کیا کہ عبا ۴۔۲۲ 

 زیادہ ہے۔

 
ْوَن       ْيَن ِاَذآ َاَصاَّبُُم الَْبْغُي ُِهْ يَنْتَِّصُ ِ  11َواَّلَّ

 ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔( و زیادتی)اور جب ان پر ظلم 

 
 ِ ثْلُهَا ۚ فََمْن َعَفا َوَاْصلََح فََاْجُرٗه عََٰل اّلٰله ئٌَة ِمٰ ِٰ ِٰئٍَة َسي ُؤا َسي ۗ ِلِمْْيَ      َوَجزه بُّ الٰظه َّٗه ََل ُُيِ  11 ۭ ِان

اور جو معاف کردے اور اصالح کر لے اس کا اجر ( ۱)اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے 

 ہللا تعاٰلی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔( فی الواقع)ہللا کے ذمے ہے، 

برائی نہیں ہے لیکن مشکالت کی اجازت ہے۔ برائی کا بدلہ اگرچہ ( بدلہ لینے)قصاص)یہ  ۱۔٤۰

 کی وجہ سے اسے بھی برائی ہی کہا گیا ہے۔

 
ْن َسِبْيٍل      ْم ِمٰ َك َما عَلَْْيِ

ِٕ
ى
ۗ  ۭ 10َولََمِن انَْتَّصَ بَْعَد ُظلِْمٖه فَُاوله

کا ( الزام)بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر ( برابر کا)اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد 

 کوئی راستہ نہیں۔

 
َك لَهُمْ 
ِٕ
ى
ۗ ْيَن يَْظِلُمْوَن النَّاَس َويَْبُغْوَن ِِف اَْلَْرِض ِبَغْْيِ الَْحٰقِ ۭ ُاوله ِ ِبْيُل عََٰل اَّلَّ ََّما السَّ  11عََذاٌب َاِلْْيٌ        ِان

یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد 

 کے لئے دردناک عذاب ہے۔ کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن

 
ُمْوِر        ِِلَ لَِمْن َعْزِم اَْلُ    11َولََمْن َصََبَ َوغََفَر ِانَّ ذه

( ایک کام)اور جو شخص صبر کرلے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے 

 ہے۔

 
ْنْۢ بَْعِدٖه ۭ َوتَ  ِلٍٰ ِمٰ ُ فََما ََلٗ ِمْن وَّ ُّْضِلِل اّلٰله ْن َسِبْيٍل       َوَمْن ي ا َرَاُوا الَْعَذاَب يَُقْولُْوَن َهْل ِاٰله َمَرٰدٍ ِمٰ ِلِمْْيَ لَمَّ  ۚ 11َرى الٰظه

اور جسے ہللا تعاٰلی بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظالم 

 ۔لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے
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َمنُْوٓا  ْيَن اه ِ ٰلِ يَْنُظُرْوَن ِمْن َطْرٍف َخِفٰيٍ ۭ َوقَاَل اَّلَّ ِشِعْْيَ ِمَن اَّلُّ ُِٕىْم يُْعَرُضْوَن عَلَْْيَا خه َمِة ۭ َاََلٓ ِانَّ َوتَره ْم يَْوَم الِْقيه ا َانُْفَسهُْم َوَاْهِلْْيِ ْوٓ ُ ِِ ْيَن َخ ِ ِْيَن اَّلَّ ِِ ٰه ِانَّ الْ

ِلِمْْيَ ِِفْ عََذا ِقْْيٍ       الٰظه  11ٍب مُّ

سامنے ال کھڑے کئے جائیں گے مارے ذلت کے ( جہنم کے)اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ 

جھکے جا رہے ہونگے اور کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہونگے، ایمان دار صاف کہیں گے کہ 

قصان حقیقی زیاں کار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ن

 (۱)میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں 

یعنی دنیا میں یہ کافر ہمیں بیوقوف اور دنیاوی خسارے کا حامل سمجھتے تھے، جب کہ  ۱۔٤٢

ہم دنیا میں صرف آخرت کو ترجیح دیتے تھے اور دنیا کے خساروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے 

سارے سے کون دو چار ہے۔ وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے تھے۔ آج دیکھ لو حقیقی خ

کو نظر انداز کیے رکھا اور آج جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں یا وہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب 

 کچھ سمجھ رکھا تھا اور آج ایسے عذاب میں گرفتار ہیں جس سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔

 
ْن َاْوِلَياَۗء يَنْ  ُ فََما ََلٗ ِمْن َسِبْيٍل       َوَما ََكَن لَهُْم ِمٰ ُّْضِلِل اّلٰله ِ ۭ َوَمْن ي ْن ُدْوِن اّلٰله ْوَِنُْم ِمٰ  ۭ 11ُّصُ

ان کے کوئی مددگار نہیں جو ہللا سے الگ ان کی امداد کر سکیں اور جسے ہللا گمراہ کر دے 

 اس کے لئے کوئی راستہ نہیں۔

 
ْن قَْبِل َاْن َّيَّْ  ُُِٰكْ ِمٰ َتِجْيُبْوا ِلَرب ْن نَِّكْْيٍ      ِاس ْ َما لَُُكْ ِمٰ ٍذ وَّ

ِٕ
َّْوَمى لَْجٍا ي ْن مَّ ِ ۭ َما لَُُكْ ِمٰ  11ِِتَ يَْوٌم َلَّ َمَردَّ ََلٗ ِمَن اّلٰله

اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ ہللا کی جانب سے وہ دن آجائے جس کا ہٹ جانا 

ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے  ، تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ(۱)ناممکن ہے 

 ۔(۴)کی 

 یعنی جس کو روکنے اور ٹالنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا۔  ۱۔٤۷

یعنی تمہارے لئے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی، کہ جس میں تم چھپ کر انجان بن جاؤ اور  ۴۔٤۷

ں بھاگنے کی اس دن انسان کہے گا، کہی' پہنچانے نہ جاسکو یا نظر میں نہ آسکو جیسے فرمایا 

 جگہ ہے، ہرگز نہیں، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھکانا ہوگا ۔

 
ٓ ِاَذآ َاَذْقنَا ا َُ ۭ َوِاَنَّ ْم َحِفْيًظا ۭ ِاْن عَلَْيَك ِاَلَّ الَْبلهــ َك عَلَْْيِ َِ ِّبَ فَِاْن َاْعَرُضْوا فََمآ َاْرَسلْنه َّا َرْْحًَة فَِر نَْساَن ِمن نَْساَن َْلِ ْم فَِانَّ اَْلِ َمْت َايِْدُّْيِ ئَةٌۢ ِبَما قَدَّ ِٰ ا ۚ َوِاْن تُِصُْبُْم َسي

 11َكُفْوٌر        

اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام 

ہیں تو وہ اس پر اترا ( ۱) پہنچا دینا ہے ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے

پہنچتی ہے تو بیشک ( ۲)اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت ( ۴)جاتا ہے 

 بڑا ہی ناشکرا ہے۔

 یعنی وسائل رزق کی فروانی، صحت و عافیت، اوالد کی کثرت، جاہ و منصب وغیرہ۔  ۱۔٤۲

ی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا یعنی تکبر اور غرور کا اظہار کرتا ہے، ورنہ ہللا ک ۴۔٤۲

اظہار ہونا، ناپسندیدہ امر نہیں، لیکن وہ تحدیث نعمت اور شکر کے طور پر نہ کہ فخر و ریا اور 

 تکبر کے طور پر۔ 

 مال کی کمی، بیماری، اوالد سے محرومی وغیرہ۔ ۲۔٤۲ 

 
لُُق َما يََشاُۗء ۭ َُّيَُب  ِت َواَْلَْرِض ۭ َُيْ وه مه ِ ُمِْلُ السَّ ُكْوَر       ّلِلٰه ََّشاُۗء اَّلُّ َُّيَُب ِلَمْن ي ََّشاُۗء ِاََنًَث وَّ    11ِلَمْن ي

آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت ہللا تعاٰلی ہی کے لئے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس 

 کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہے بیٹے دیتا ہے۔
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ِاََنًَث ۚ  ْم ُذْكَراًَن وَّ َُجُ َّٗه عَِلْْيٌ قَِديٌْر        َاْو يَُزٰوِ ََّشاُۗء َعــِقـْيًما ۭ ِان َعُل َمْن ي  11َوََيْ

یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے وہ بڑے 

 علم واال اور کامل قدرت واال ہے۔

 
ُ ِاَلَّ َوْحيً  َمُه اّلٰله َّٗه عَِٰل  َحِكْْيٌ       َوَما ََكَن ِلبََّشٍ َاْن يَُُّكِٰ ْذِنٖه َما يََشاُۗء ۭ ِان َراۗي ِ ِحَجاٍب َاْو يُْرِسَل َرُسْوًَل فَُيْوِ َ ِِبِ  10ا َاْو ِمْن وَّ

ناممکن ہے کہ کسی بندے سے ہللا تعاٰلی کالم کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے 

کرے، بیشک وہ ( ۱)و وہ چاہے وحی سے یا کسی فرشتہ کو بھیجے اور وہ ہللا کے حکم سے ج

 برتر حکمت واال ہے۔

اس آیت میں وحی اٰلہی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں پہلی یہ کہ دل میں کسی بات کا  ۱۔٢۱

ڈال دینا یا خواب میں بتال دینا اور یقین کے ساتھ کہ یہ ہللا ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری، 

موسٰی علیہ السالم سے کوہ طور پر کیا گیا، پردے کے پیچھے سے کالم کرنا، جیسے حضرت 

تیسری، فرشتے کے ذریعے اپنی وحی بھیجنا، جیسے جبرائیل علیہ السالم ہللا کا پیغام لے کر 

 آتے اور پیغمبروں کو سناتے رہے۔

 
ْن َاْمِرََن ۭ َما ُكْنَت تَْدِرْي َما اْلِكتهُب َوََل  ِِلَ َاْوَحْينَآ ِالَْيَك ُرْوًحا ِمٰ ََّك لــَـََتِْدْيٓ ِاٰله َوَكذه ََّشاُۗء ِمْن ِعَباِدََن ۭ َوِان ِْدْي ِبٖه َمْن ن ُه نُْوًرا ِنَّ يَْماُن َولهِكْن َجَعلْنه اَْلِ

َتِقْْيٍ        س ْ اٍط مُّ    11ِِصَ

آپ اس سے پہلے یہ ( ۱)اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، 

لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ( ۴)ب اور ایمان کیا چیز ہے بھی نہیں جانتے تھے کہ کتا

ذریعے سے اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں بیشک آپ راہ راست کی 

 رہنمائی کر رہے ہیں۔

روح سے مراد ْقرآن ہے۔ یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے  ۱۔٢۴

ن کی وحی کی ہے قرآن کو روح اس لئے تعبیر کیا ہے کہ قرآن رہے، اسطرح ہم نے آپ پر قرآ

 سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز مضمر ہے۔ 

کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی نبوت پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نہیں تھا اور  ۴۔٢۴

 و شریعت میں مطلوب ہیں۔اسی طرح ایمان کی ان تفصیالت سے بھی بےخبر تھے ج

 
ِ تَِصْْيُ اَْلُُمْوُر        ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض ۭ َاََلٓ ِاَٰل اّلٰله وه مه ْي ََلٗ َما ِِف السَّ ِ ِ اَّلَّ اِط اّلٰله    11ِِصَ

جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہرچیز ہے۔ آگاہ رہو سب کام ہللا ( ۱)اس ہللا کی راہ 

 (۴)ے ہیں تعاٰلی ہی کی طرف لوٹت

یہ صراط مستقیم، اسالم ہے۔ اس کی اضافت ہللا نے اپنی طرف فرمائی ہے جس سے اس  ۱۔٢۲

راستے کی عظمت و شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راہ نجات ہونے کی طرف اشارہ 

 بھی۔ 

یعنی قیامت والے دن تمام معامالت کا فیصلہ ہللا ہی کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں سخت  ۴۔٢۲

 د ہے۔وعی
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 سورة الزخرف
 (۲٢۔ تعداد آیات  ٤۲سورة الزخرف ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ           ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ـۗم        ڔǺحه

 حم

 
ِب الُْمِبْْيِ        ڒĄَواْلِكته

 کتاب کی۔قسم ہے اس واضح 

 
ََّعلَُُّكْ تَْعِقلُْوَن      ًَن َعَرِبيًّا ل ُه قُْرءه  Ǽِۚاَنَّ َجَعلْنه

 (۱)ہم نے اسکو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو 

جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، دوسرے، اس کے اولین مخاطب بھی عرب تھے، انہی  ۱۔۲

 ہیں تو آسانی سے سمجھ سکیں۔کی زبان میں قرآن اتارا تاکہ وہ سمجھنا چا

 
يْنَا لََعِٰل  َحِكْْيٌ       ِب َلَ ٓ ُاٰمِ اْلِكته َّٗه ِِفْ  ۭ Ćَوِان

 والی ہے۔( ۱)یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت 

اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو مالء اعٰلی میں اسے حاصل  ۱۔٤

اہل زمین بھی اس کے شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی ہے تاکہ 

اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کریں جس کے لئے اسے دنیا میں اتارا گیا ہے 

 اُْم اْلِکتَاِب سے مراد لوح محفوظ ہے۔

 
 ِ ِْ ْكَر َصْفًحا َاْن ُكْنَُتْ قَْوًما مُّ  Ĉِفْْيَ      َافَنَْْضُِب َعْنُُكُ اَّٰلِ

 ۔(۱)کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو 

۔ تم چونکہ گناہوں میں بہت بڑھ چکے ہو اور ان ۱اس کے مختلف معنی کئے گئے ہیں مثالً  ۱۔٢

۔ یا ۴پر مصر ہو، اس لئے کہ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم وعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ 

۔ یا تمہیں ۲تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کرلیں گے 

۔ چونکہ تم قرآن پر ایمان ٤ہالک کر دیں گے اور کسی چیز کا تمہیں حکم دیں نہ منع کریں، 

 النے والے نہیں ہو۔

 
ِلْْيَ       َِّبٍٰ ِِف اَْلَوَّ  Čَوَُكْ َاْرَسلْنَا ِمْن ن

 ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے۔ اور

 
ََتْزُِءْوَن       َِّبٍٰ ِاَلَّ ََكنُْوا ِبٖه يَس ْ ْن ن ْم ِمٰ ِتْْيِ  Ċَوَما ََّيْ

 جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔
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ِلْْيَ      َمٰضه َمثَُل اَْلَوَّ  Ďفََاْهلَْكنَآ َاَشدَّ ِمِْنُْم بَْطًشا وَّ

 کو تباہ کر ڈاال اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔( ۱)ہم نے ان سے زیادہ زورآوروں پس 

ا اَْكثََر ِمْنھُْم ۘ  )یعنی اہل مکہ سے زیادہ زور آور تھے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا  ۱۔۲ َكانُْوٓ

ةً   وہ ان سے تعداد اور قوت میں کہیں زیادہ تھے ۔' ( 44:۔غافر20( َواََشدَّ قُوَّ

 
 
ِٕ
ِت َواَْلَْرَض لََيُقْولُنَّ َخلََقهُنَّ الَْعزِْيُز الَْعِلْْيُ     َولَى وه مه ْن َخلََق السَّ   Ḍْن َسَالََْتُْم مَّ

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی 

 ہی نے پیدا کیا ہے۔( ہللا)ہوگا کہ انہیں غالب و دانا 

 
 ِ ََّعلَُُّكْ ََتَْتُدْوَن      اَّلَّ ُبًَل ل َجَعَل لَُُكْ ِفْْيَا س ُ  ۚ 01ْي َجَعَل لَُُكُ اَْلَْرَض َمهًْدا وَّ

بنایا اور اس میں تمہارے لئے ( ۱( )بچھونا)وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش 

 ۔(۴)راستے کر دیئے تاکہ تم راہ پا لیا کرو 

قرار ہے، تم اس پر چلتے ہو، کھڑے ہوتے اور سوتے ہو  ایسا بچھونا، جس میں ثبات و ۱۔۱۰

اور جہاں چاہتے ہو، پھرتے ہو اس نے اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے جما دیا تاکہ اس میں 

 حرکت و جنبش نہ ہو۔ 

یعنی ایک عالقے سے دوسرے عالقے میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے  ۴۔۱۰

 ی، تجارتی اور دیگر مقاصد کے لئے تم آجا سکو۔کے لئے راستے بنا دیئے تاکہ کاروبار

 
ـَرُجْوَن       ِِلَ َُّتْ ْيتًا ۚ َكذه ًة مَّ ََن ِبٖه بَِْلَ َماِۗء َماۗءًۢ ِبَقَدٍر ۚ فََانَّْشْ َل ِمَن السَّ ْي نَزَّ ِ  00َواَّلَّ

کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس مردہ شہر کو ( ۱)اسی نے آسمان سے ایک اندازے 

 (۴)ہ کر دیا۔ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے زند

جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکے، کیونکہ قدرت حاجت سے کم بارش ہوتی وہ  ۱۔۱۱

تمہارے لئے مفید ثابت نہ ہوتی اور زیادہ ہوتی تو وہ طوفان بن جاتی، جس سے تمہارے ڈوبنے 

 اور ہالک ہونے کا خطرہ ہوتا۔ 

ین شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن یعنی جس طرح بارش سے مردہ زم ۴۔۱۱

 تمہیں بھی زندہ کر کے قبروں سے نکال لیا جائے گا۔

 
نَْعاِم َما تَْرَكُبْوَن       َن الُْفِْلِ َواَْلَ ْي َخلََق اَْلَْزَواَج ُُكَّهَا َوَجَعَل لَُُكْ ِمٰ ِ    01َواَّلَّ

پیدا )اں بنائیں اور چوپائے جانور جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لئے کشتی

 جن پر تم سوار ہوتے ہو۔( کیے

 
 ِ َن اَّلَّ ْبحه ُُِٰكْ ِاَذا اْسـَتَويَُْتْ عَلَْيِه َوتَـُقْولُْواس ُ َتٗوا عَٰله ُظهُْوِرٖه ُُثَّ تَْذُكُرْوا ِنْعَمَة َرب َذا َوَما ُكنَّا ََلٗ ُمْقرِِنْْيَ      ِلتَس ْ ـَر لَنَا ھه    01ْي َِسَـّ

ہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک تاک

ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے ہمارے بس میں کر دیا حاالنکہ ہمیں اسے 

 طاقت نہ تھی۔( ۱)قابو کرنے کی 

تا تو ہم انہیں اپنے قابو یعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس میں نہ کر ۱۔۱۲

میں رکھ کر ان کی سواری، بار برداری اور دیگر مقاصد کے لئے استعمال نہیں کر سکتے 

 تھے۔

 
ِٰنَا لَُمْنَقِلُبْوَن       ٓ ِاٰله َرب  01َوِاَنَّ
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 اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

 
ِبْْيٌ      َوَجَعلُْوا ََلٗ ِمْن ِعَباِدٖه ُجْزًءا ۭاِ  نَْساَن لََكُفْوٌر مُّ    01نَّ اَْلِ

 دیا یقیناً انسان کھال ناشکرا ہے۔( ۱)اور انہوں نے ہللا کے بعض بندوں کو جز ٹھہرا 

ِعبَاد سے مراد فرشتے اور ُجْزء سے مراد بیٹیاں یعنی فرشتے، جن کو مشرکین ہللا کی  ۱۔۱٢

وہ مخلوق کو ہللا کا شریک اور اس کا جزء بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ یوں 

 مانتے تھے۔

 
ىُُكْ ِِبلَْبِنْْيَ        َاْصفه لُُق بَنهٍت وَّ ا َُيْ َذ ِممَّ َ  01َاِم اَّتَّ

 کیا ہللا نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا۔

 
ْْحه  َب ِللرَّ َ َاَحُدُِهْ ِبَما َْضَ ُهَو َكِظْْيٌ      َوِاَذا بُّٰشِ ا وَّ ٗه ُمْسَودًّ  01ِن َمثًََل َظلَّ َوَْجُ

( ہللا)ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے ( حاالنکہ)

 رحٰمن کے لئے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔

 
ُؤا ِِف الِْحلَْيِة  ُّنَشَّ ـَصاِم غَْْيُ ُمِبْْيٍ       َاَوَمْن ي ِٰ  01َوُهَو ِِف الْ

واضح نہ کر ( اپنی بات)جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں ( ہللا کی اوالد لڑکیاں ہیں)کیا 

 سکیں؟

 
ِن ِاََنًَث َۭاَشهُِدْوا َخلَْقهُْم ۭ َسـُتْكتَُب َشهَا ْْحه ُد الرَّ ْيَن ُِهْ ِعبه ِ َكَة اَّلَّ

ِٕ
لُْوَن       َوَجَعلُوا الَْملهۗى  01َدَُتُْم َويُْسَٔـــ 

اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحٰمن کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا۔ کیا ان کی 

اس چیز )پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے 

 ۔(۱)باز پرس کی جائے گی ( کی

رشتوں کے ہللا کی بیٹیاں ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس یعنی جزا کے لئے۔ کیونکہ ف ۱۔۱٢

 نہیں ہوگی۔

 
ُرُصْوَن       ِِلَ ِمْن ِعَْلٍ ۤ ِاْن ُِهْ ِاَلَّ َُيْ ُْم ۭ َما لَهُْم ِبذه ُن َما َعَبْدِنه ْْحه  11َۭوقَالُْوا لَْو َشاَۗء الرَّ

یہ ( ۱)ی کچھ خبر نہیں اور کہتے ہیں اگر ہللا چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے انہیں اس ک

 کہتے ہیں۔( جھوٹ باتیں)صرف اٹکل پچو 

یعنی اپنے طور پر ہللا کی مشیت کا سہارا، یہ ان کی ایک بڑی دلیل ہے کیونکہ ظاہراً یہ  ۱۔۴۰

بات صحیح ہے کہ ہللا کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس بات 

، اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ ہر کام یقینا اس کی مشیت سے بےخبر ہیں کہ اس کی مشیت

ہی سے ہوتا ہے لیکن راضی وہ انہی کاموں سے ہوتا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے نہ کہ ہر 

اس کام سے جو انسان ہللا کی مشیت سے کرتا ہے، انسان چوری، بدکاری، ظلم اور بڑے بڑے 

کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے فوراً اس کا ہاتھ گناہ کرتا ہے، اگر ہللا تعاٰلی چاہے تو کسی 

پکڑ لے، اور اس کے قدموں کو روک دے اس کی نظر سلب کرلے۔ لیکن یہ جبر کی صورتیں 

ہیں جب کہ اس نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اسے آزمایا جائے، تاہم یہ 

 لبتہ اس کی سزا قیامت والے دن دے گا۔اختیار ہللا دنیا میں اس سے واپس نہیں لے گا، ا

 
َتْمِسُكْوَن       ْن قَْبِِلٖ فَهُْم ِبٖه ُمس ْ ًبا ِمٰ ُْم ِكته تَيِْنه  10َاْم اه
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 ۔(۱)کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں ( اور)کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی 

عبادت کرنے کا اختیار دیا  یعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب، جس میں ان کو غیر ہللا کی ۱۔۴۱

ہے جسے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ اپنے آباو اجداد کی 

 پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

 
هَْتُدْوَن      ِرِِهْ مُّ ثه ٓ اه ٍة وَّ ِاَنَّ عَٰله  ُامَّ

ٓ َِبَۗءََن عَٰله  11 بَْل قَالُـْوٓا ِاَنَّ َوَجْدََنٓ اه

بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش ( نہیں نہیں)

 قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔

 
َِبۗ  فُْوَهآ  ِاَنَّ َوَجْدََنٓ اه َِّذْيٍر ِاَلَّ قَاَل ُمَْتَ ْن ن ِِلَ َمآ َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبِِلَ ِِفْ قَْريٍَة ِمٰ ْقتَُدْوَن      َءََن َوَكذه ِرِِهْ مُّ ثه ٓ اه ِاَنَّ عَٰله ٍة وَّ  ُامَّ

ٓ  11عَٰله

اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے واال بھیجا وہاں کے آسودہ حال 

ایک دین پر پایا اور ہم ( ایک راہ پر اور)لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 

 پیروی کرنے والے ہیں۔تو انہی کے نقش پا کی 

 
فِ  َِبَۗءُُكْ ۭ قَالُـْوٓا ِاَنَّ ِبَمآ ُاْرِسلَُْتْ ِبٖه كه ْ عَلَْيِه اه ا َوَجْدُتُّ ى ِممَّ َل َاَولَْو ِجْئُتُُكْ ِِبَْهده  11ُرْوَن      قه

طریقہ ( مقصود تک پہنچانے واال)کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر ( نبی نے)

وں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے لے کر آیا ہ

 ۔(۱)منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے 

یعنی اپنے آبا کی تقلید میں اتنے پختہ تھے کہ پیغمبر کی وضاحت اور دلیل بھی انہیں اس  ۱۔۴٤

ی قباحت پر بہت بڑی دلیل ہے سے نہیں پھیر سکی۔ یہ آیت اندھی تقلید کے بطالن اور اس ک

 (تفصیل کے لئے دیکھئے فتح القدیر، للشوکافی)

 
ِبْْيَ            11فَانَْتَقْمنَا ِمِْنُْم فَانْـُظْر َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة الُْمَكٰذِ

 پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹالنے والوں کا کیسا انجام ہوا؟

 
ِهْْيُ  ا تَْعُبُدْوَن       َوِاْذ قَاَل ِابْره مَّ َِّنْ بََراٌۗء ِمٰ ِبْيِه َوقَْوِمٖهٓ ِان    11َِلَ

نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں ( علیہ السالم)اور جبکہ ابراہیم 

 سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔

 
َْيِْدْيِن       َّٗه س َ ْي فََطَرِِنْ فَِان ِ  11ِاَلَّ اَّلَّ

 (۱)بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا 

یعنی جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے اور اس پر ثابت قدم  ۱۔۴۷

 بھی رکھے گا، میں صرف اسی کی عبادت کروں گا۔

 
َمةًۢ َِبِقيًَة ِِفْ َعِقِبٖه لََعلَّهُْم يَ   11ْرِجُعْوَن      َوَجَعلَهَا َُكِ

قائم کرے گا تاکہ ( ۱)اسی کو اپنی اوالد میں بھی باقی رہنے والی بات ( ابراہیم علیہ السالم)اور 

 ۔(۱)باز آتے رہیں ( شرک سے)لوگ 

ُ کی وصیت اپنی اوالد کو کر گئے جیسے فرمایا  ۱۔۴۲ یعنی ہللا ' یعنی اس کا کلمہ اَل اِٰلہَ ااِلَّ ہللٰاٰ

و ابراہیم علیہ السالم کے بعد ان کی اوالد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک ہللا نے اس کلمہ ک

 کی عبادت کرتے رہے۔ 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1120 

یعنی اوالد ابراہیم میں یہ موحدین اس لئے پیدا کئے تاکہ ان کی توحید کے وعظ سے لوگ  ۴۔۴۲

نی تھا نہ شرک سے باز آتے رہیں، حضرت ابراہیم علیہ السالم کا دین تھا جو خالص توحید پر مب

 کہ شرک پر۔

 
ِبْْيٌ       َِبَۗءُِهْ َحِٰته َجاَۗءُِهُ الَْحقُّ َوَرُسْوٌل مُّ ُٓؤََلِۗء َواه  11بَْل َمتَّْعُت هه

دیا، یہاں تک کہ ( ۱( )اور اسباب)بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان 

 ،(۴)ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے واال رسول آگیا 

یہاں سے پھر ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ہللا نے انہیں عطا کی تھیں اور نعمتوں کے  ۱۔۴٢

بعد عذاب میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں پوری مہلت دی، جس سے وہ دھوکے میں مبتال ہوگئے 

 اور خواہش کے بندے بن گئے۔ 

لم مراد ہیں۔ ُمبِْین رسول حق سے قرآن اور رسول سے محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وس ۴۔۴٢

کی صفت ہے، کھول کر بیان کرنے واال بیان کی رسالت واضح اور ظاہر ہے، اس میں کوئی 

 شک و شبہ نہیں۔

 
ِفُرْوَن        ِاَنَّ ِبٖه كه ـٌر وَّ َذا ِْسْ ا َجاَۗءُِهُ الَْحقُّ قَالُْوا ھه  11َولَمَّ

 ۔(۱)ہم اس کے منکر ہیں  اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ جادو ہے اور

قرآن کو جادو قرار دے کر اس کا انکار کر دیا اور اگلے الفاظ میں حضرت نبی کریم  ۱۔۲۰

 صلی ہللا علیہ وسلم کی تحقیر و تنقیص کی۔

 
َن الَْقْريَـَتْْيِ َعِظْْيٍ        ُن عَٰله َرُجٍل ِمٰ َذا الُْقْراه  10َوقَالُْوا لَْوََل نُٰزَِل ھه

 (۱)گے، یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا اور کہنے ل

دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے  ۱۔۲۱

 نزدیک مکے کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن ثقفی ہے۔

 
َِٰك ۭ ََنْنُ  ٍت ِلَٰيتَِّخَذ بَعْ  َاُِهْ يـَـْقِسُمْوَن َرْْحََت َرب نَْيا َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرجه وِة الُّ ََتُْم ِِف الَْحيه ِعيْش َ َِٰك قََسْمنَا بَيَِْنُْم مَّ ِرَّيًّ ۭ َوَرْْحَُت َرب ُضهُْم بَْعًضا ُِسْ

َمُعْوَن       ا ََيْ مَّ  11َخْْيٌ ِمٰ

م نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہ

میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے 

 (۱)جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے 

ے لئے تیار اس رحمت سے مراد آخرت کی وہ نعمتیں ہیں جو ہللا نے اپنے نیک بندوں ک ۱۔۲۴

 کر رکھی ہیں۔

 
نْ  ْم ُسُقًفا ِمٰ ِن ِلُبُيْوَِتِ ْْحه ََّجَعلْنَا ِلَمْن يَّْكُفُر ِِبلرَّ اِحَدًة ل ًة وَّ َمَعاِرَج عَلَْْيَا يَْظهَُرْوَن      َولَْوََلٓ َاْن يَُّكْوَن النَّاُس ُامَّ ٍة وَّ    11 ِفضَّ

گے تو رحٰمن کے ساتھ کفر ( ۱)ہوجائیں  اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر

جن پر ( بھی)کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے۔ اور زینوں کو 

 چڑھا کرتے۔

یعنی دنیا کے مال و اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنیا ہی ہوجائیں گے اور  ۱۔۲۲

 ۔رضائے اٰلہی اور آخرت کی طلب سب فراموش کر دیں گے

 
ْوَن       ًرا عَلَْْيَا يَتَِّكـــــُـٔ ُْسُ ْم َابَْواًِب وَّ    11َوِلُبُيْوَِتِ
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 اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے۔

 
َِٰك  ِخَرُة ِعْنَد َرب نَْيا ۭ َواَْله وِة الُّ ٌُ الَْحيه ا َمتَا ِِلَ لَمَّ     11ِللُْمتَِّقْْيَ     َوُزْخُرفًا ۭ َوِاْن ُكُّ ذه

اور سونے کے بھی اور یہ سب کچھ یونہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے 

 ۔(۱)ہے ( ہی)پرہیزگاروں کے لئے ( صرف)رب کے نزدیک 

جو شرک و معاصی سے اجتناب اور ہللا کی اطاعت کرتے رہے، ان کے لئے آخرت اور  ۱۔۲٢

 کو زوال و فنا نہیں۔جنت کی نعمتیں ہیں جن 

 
نًا فَهَُو ََلٗ قَرِْيٌن       ْيطه ِن نُـَقيِْٰض ََلٗ ش َ ْْحه َّْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ  11َوَمْن ي

ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس ( ۱)اور جو شخص رحٰمن کی یاد سے غفلت کرے 

 ۔(۴)کا ساتھی رہتا ہے 

کی بیماری اس کی وجہ سے جو اندھا پن ہوتا ہے۔ یعنی َعَشا یَْعُشْو کے معنی ہیں آنکھوں  ۱۔۲٦

 جو ہللا کے ذکر سے اندھا ہو جائے۔ 

وہ شیطان، ہللا کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے جو ہر وقت اس کے  ۴۔۲٦

 ساتھ رہتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے۔

 
ِبْيِل َوَُيْس َ  ْوَِنُْم َعِن السَّ ُْم لََيُصدُّ هَْتُدْوَن      َوِاِنَّ ُْم مُّ  11ُبْوَن َاِنَّ

 ۔(۱)اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں 

یعنی وہ شیطان ان کے حق کے راستے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور اس سے انہیں  ۱۔۲۷

ق پر ہو، حٰتی کہ وہ واقعی اپنے بارے روکتے ہیں اور انہیں برابرسمجھاتے رہتے ہیں کہ تم ح

میں یہی گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں یا کافر شیطانوں کے بارے میں سمجھتے 

 ۔(ابن کثیر)ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں اور ان کی اطاعت کرتے رہتے ہیں 

 
ٓ ِاَذا َجاَۗءََن قَاَل يهلَْيَت بَيِْنْ َوبَيْنََك بُْعَد الَْمّْشِقَ   11ْْيِ فَِبئَْس الَْقرِيُْن      َحِٰته

میرے اور تیرے درمیان مشرق اور ! یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش

 (۱)بڑا برا ساتھی ہے ( تو)مغرب کی دوری ہوتی 

مراد مشرق اور مغرب کی دوری ہے، یہ کافر قیامت والے دن کہے گا لیکن اس دن اس  ۱۔۲۲

 اعتراف کا کیا فائدہ؟

 
لَْمَُتْ َانَُُّكْ ِِف الَْعَذاِب ُمْشََتُِكْوَن       َّْنَفَعُُكُ الَْيْوَم ِاْذ ظَّ  11َولَْن ي

اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ 

 دے گا۔

 
مَّ َاْو ََتِْدي الُْعْمَي َوَمْن ََكَن ِِفْ  ِبْْيٍ     َافََانَْت تُْسِمُع الصُّ  11 َضلهٍل مُّ

کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے اور اسے جو کھلی گمراہی میں 

 ۔(۱)ہو 

یعنی جس کے لئے شقاوت ابدی لکھ دی گئی، وہ وعظ نصیحت کے اعتبار سے بہرہ اور  ۱۔٤۰

 اندھا ہے دعوت و تبلیغ سے وہ راہ راست پر نہیں آسکتا۔

 
نَْتِقُمْوَن       فَاِ  ا نَْذَهََبَّ ِبَك فَِاَنَّ ِمِْنُْم مُّ    10مَّ



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1122 

 ۔(۴)تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں ( ۱)پس اگر ہم تجھے یہاں سے لے جائیں 

یعنی تجھے موت آجائے، قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے، یا تجھے مکے سے نکال لے  ۱۔٤۱

 جائیں۔ 

یت طلب کرنے والی ہوئی، بصورت دیگر عذاب آخروی سے تو وہ دنیا میں اگر ہماری مش ۴۔٤۱

 کسی صورت نہیں بچ سکتے۔

 
ْم ُمْقتَِدُرْوَن        ُْم فَِاَنَّ عَلَْْيِ ْي َوعَْدِنه ِ  11َاْو نُرِيَنََّك اَّلَّ

 ۔(۴)وہ تجھے دکھا دیں ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں ( ۱)یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے 

 ری موت سے قبل ہی، یا مکے میں ہی تیرے رہتے ہوئے عذاب بھیج دیں۔ یعنی تی ۱۔٤۴

یعنی ہم جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان پر قادر ہیں۔ چنانچہ آپ  ۴۔٤۴

 کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کافر عبرت ناک شکست اور ذلت سے دو چار ہوئے۔

 
ْيٓ ُاْوِ َ  ِ َتْمِسْك ِِبَّلَّ ْستـَـِقْْيٍ      فَاس ْ اٍط مُّ ََّك عَٰله ِِصَ  11 ِالَْيَك ۚ ِان

بیشک آپ راہ راست پر ( ۱)پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں 

 ہیں۔

 یعنی قرآن کریم کو، چاہے کوئی بھی اسے جھٹالتا رہے۔ ۱۔٤۲

 
َ َوِلَقْوِمَك ۚ َوَسْوَف تُْســـ   ْكٌر ِلَّ َّٗه ََّلِ  11لُْوَن       َوِان

قوم کے لئے نصیحت ہے اور عنقریب تم لوگ ( ۱)آپ کے لئے اور آپ کی ( خود)اور یقیناً 

 پوچھے جاؤ گے۔

یعنی یہ قرآن تیرے لئے اور تیری قوم کے لئے شرف و عزت کا باعث ہے کہ یہ ان کی  ۱۔٤٤

ے سے وہ پوری زبان میں اترا، اس کو وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اور اس کے ذریع

دنیا پر فضل و برتری پا سکتے ہیں اس لئے ہم کو چاہیے کہ اس کو اپنائیں اور اس پر سب سے 

 زیادہ عمل کریں۔

 
ُّْعَبُدْوَن       ِلهًَة ي ِن اه ْْحه ُسِلنَآ َاَجَعلْنَا ِمْن ُدْوِن الرَّ ْل َمْن َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبِِلَ ِمْن رُّ    11َوْســـ 

جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے ! نبیوں سے پوچھواور ہمارے ان 

 (۱)رحٰمن کے اور معبود مقرر کئے تھے جن کی عبادت کی جائے 

جواب یقینا نفی میں ہے۔ ہللا نے کسی بھی نبی کو یہ حکم نہیں دیا۔ بلکہ اس کے برعکس  ۱۔٤٢

 ہر نبی کو دعوت توحید کا حکم دیا گیا۔

 
لَِمْْيَ     َولََقْد  ْ َرُسْوُل َرٰبِ الْعه ٖه فََقاَل ِاِّنٰ

ِٕ
ى يهِتنَآ ِاٰله ِفْرَعْوَن َوَمََل۟  11َاْرَسلْنَا ُمْوٰسه ِِبه

کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس ( علیہ السالم)اور ہم نے موسٰی 

 ں کے رب کا رسول ہوں۔کہا کہ میں تمام جہانو( موسٰی علیہ السالم نے جاکر)بھیجا تو 

 
ِْنَا يَْضَحُكْوَن         يهِتنَآ ِاَذا ُِهْ ِمٰ ا َجاَۗءُِهْ ِِبه  11فَلَمَّ

 ۔(۱)پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بےساختہ ان پر ہنسنے لگے 

یعنی جب حضرت موسٰی علیہ السالم نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دعوت توحید  ۱۔٤۷

ی تو انہوں نے ان کے رسول ہونے کی دلیل طلب کی، جس پر انہوں نے وہ دالئل و معجزات د
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پیش کئے جو ہللا نے انہیں عطا فرمائے تھے، جنہیں دیکھ کر انہوں نے مذاق کیا اور کہا یہ 

 کون سی چیزیں ہیں۔ یہ تو جادو کے ذریعے ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔

 
يٍَة  ْن اه ْم ِمٰ ُْم ِِبلَْعَذاِب لََعلَّهُْم يَْرِجُعْوَن      َوَما نُرُِّْيِ  11ِاَلَّ ِِهَ اَْكََبُ ِمْن ُاْخَِتَا ۡ َوَاَخْذِنه

اور ہم نے ( ۱)اور ہم نے انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھی چڑھی ہوتی تھی 

 ۔(۴)انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں 

مراد ہیں جو طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون وغیرہ ان نشانیوں سے وہ نشانیاں  ۱۔٤۲

فَاَْرَسْلنَا )کی شکل میں یکے بعد دیگرے انہیں دکھائیں گئیں، جن کا تذکرہ سورہ اعراف، آیات۔

ٰلٍت فَاْستَْكبَُرْوا وَ  فَصَّ َم ٰاٰیٍت مُّ فَاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ ْجِرِمْیَن  َعلَْیِھُم الطُّْوفَاَن َواْلَجَراَد َواْلقُمَّ َكانُْواقَْوًما مُّ

ْجُز قَالُْوا ٰیُمْوَسى اْدُع لَنَا َربََّك بَِما َعِھَد ِعْنَدَك ۱۲۲ ا َوقََع َعلَْیِھُم الرِّ ْجَز  ۘ   َولَمَّ لَٕىِْن َكَشْفَت َعنَّا الرِّ

ا كَ   ۘ  ۱۲٤ِءْیَل  ۘ  لَنُْؤِمنَنَّ لََك َولَنُْرِسلَنَّ َمَعَك بَنِْيٓ اِ ْسَرا ْجَز اِٰلٓي اََجٍل ھُْم ٰبلُِغْوہُ اَِذا فَلَمَّ َشْفنَا َعْنھُُم الرِّ

میں گزر چکا ہے۔ بعد میں آنے والی ہر نشانی ( 311-315:۔ االعراف7(  ۱۲٢ھُْم یَْنُكثُْوَن  

پہلی نشانی سے بڑی چڑھی ہوتی، جس سے حضرت موسٰی علیہ السالم کی صداقت واضح سے 

 واضح تر ہو جاتی۔ 

 نشانیوں یا عذاب سے یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ تکذیب سے باز آجائیں۔ مقصد ان ۴۔٤۲

 
َّنَا لَُمهَْتُدْوَن        ََّك ِبَما َعهَِد ِعْنَدَك ۚ ِان ٌُ لَنَا َرب ِحُر اْد َُّه الٰسه ي َ ٓ    11َوقَالُْوا َّيه

اس کی دعا کر جس کا اس نے ( ۱)ہمارے لئے اپنے رب سے ! اور انہوں نے کہا اے جادو گر

 ۔(۲)یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے ( ۴)تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے 

کے الفاظ اپنی مشرکانہ ذہنیت کی وجہ سے کہے کیونکہ مشرکوں میں ' اپنے رب سے ' ۱۔٤٢

 !مختلف رب اور ہللا ہوتے تھے، موسٰی علیہ السالم اپنے رب سے یہ کام کروا لو

 نے کا وعدہ۔ یعنی ہمارے ایمان النے پر عذاب ٹال ۴۔٤٢

اگر عذاب ٹل گیا تو ہم تجھے ہللا کا سچا رسول مان لیں گے اور تیرے ہی رب کی عبادت  ۲۔٤٢ 

کریں گے لیکن ہر دفعہ وہ اپنا یہ عہد توڑ دیتے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اور سورہ اعراف 

 میں بھی گزرا۔

 
ا َكَشْفنَا َعِْنُُم الَْعَذاَب ِاَذا ُِهْ يَْنُكثُ   11ْوَن       فَلَمَّ

 پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا انہوں نے اسی وقت اپنا قول و اقرار توڑ دیا۔

 
ِّتْ ۚ اَ  رِْي ِمْن ََتْ ِذِه اَْلَِْنهُر َّتْ ى ِفْرَعْوُن ِِفْ قَْوِمٖه قَاَل يهَقْوِم َالَيَْس ِلْ ُمِْلُ ِمّْصَ َوهه ْوَن      َوََنده  ۭ 10فَََل تُْبِّصُ

کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ ! ں نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوماور فرعو

 کیا تم دیکھتے نہیں؟( ۱)نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں ( محلوں کے)اور میرے 

اس سے مراد دریائے نیل یا اس کی بعض شاخیں ہیں جو اس کے محل کے نیچے سے  ۱۔٢۱

 گزرتی تھیں۔

 
نْ  ََل يَََكُد يُِبْْيُ         َاْم َاََن َخْْيٌ ِمٰ ْي ُهَو َمهِْْيٌ ڏ وَّ ِ َذا اَّلَّ  11ھه

 ۔(۱)بلکہ میں بہتر ہوں بہ نسبت اس کے جو بےتوقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا 

 یہ حضرت موسٰی علیہ السالم کی لکنت کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ سورہ طہ میں گزرا۔ ۱۔٢۴

 
َكُة ُمْقََتِِنْْيَ       فَلَْوََلٓ ُالِْقَي عَلَْيِه 

ِٕ
ْن َذَهٍب َاْو َجاَۗء َمَعُه الَْملهۗى  11َاْسِوَرٌة ِمٰ
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یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی ( ۱)اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آپڑے 

 (۴)آجاتے 

اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو  ۱۔٢۲

نے کے لئے سونے کے کڑے پہنتے تھے۔ اسی طرح قبیلوں کے سردار کے ہاتھوں نمایاں کر

میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے طوق اور زنجریں ڈال دی جاتی ہیں۔ اسی 

اعتبار سے فرعون نے حضرت موسٰی علیہ السالم کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی حیثیت اور 

 یں سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے۔امتیازی شان ہوتی تو اس کے ہاتھ م

جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ہللا کا رسول ہے یا بادشاہوں کی طرح اس کی  ۴۔٢۲ 

 شان کو نمایاں کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہوتے۔

 
ُْم ََكنُْوا قَْوًما فهِسِقْْيَ        فَّ قَْوَمٗه فََاَطاُعْوُه ۭ ِاِنَّ َٰ َت  11فَاس ْ

کو بہالیا پھسالیا اور انہوں نے اسی کی مان لی یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ  اس نے اپنی قوم

 تھے۔

 
ِعْْيَ        ُْم َاَْجَ َسُفْوََن انَْتَقْمنَا ِمِْنُْم فََاْغَرْقِنه آ اه    11فَلَمَّ

 پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دالیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔

 
 ُ ِخرِْيَن       فََجَعلِْنه َمثًََل ِلَْٰله    11ْم َسلًَفا وَّ

 (۱)پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لئے مثال بنا دی 

یعنی ان کو بعد میں آنے والوں کے لئے نصیحت اور مثال بنا دیا۔ کہ وہ اس طرح کفر و  ۱۔٢٦

جیسے عبرت ناک حشر سے ظلم اور علو و فساد نہ کریں جس طرح فرعون نے کیا تاکہ وہ اس 

 محفوظ رہیں۔

 
ْوَن        َ َمثًََل ِاَذا قَْوُمَك ِمنُْه يَِصدُّ ََ ا ُْضَِب اْبُن َمْر  11َولَمَّ

 چیخنے لگی ہے۔( خوشی سے)اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم 

 
بُْوُه  ِلهَُتنَا َخْْيٌ َاْم ُهَو ۭ َما َْضَ  11َِلَ ِاَلَّ َجَدًَل ۭ بَْل ُِهْ قَْوٌم َخِصُمْوَن      َوقَالُْوٓا َءاه

اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی 

 (۱)غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو 

شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی بےوقعتی کی وضاحت کے لئے جب مشرکین  ۱۔٢۲

سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم جائیں گے تو اس سے مراد وہ پتھر  مکہ

کی مورتیاں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے نہ کہ وہ نیک لوگ جو اپنی زندگیوں میں 

لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے معتقدین نے انہیں بھی 

شروع کر دیا ان کی بابت قرآن کریم نے ہی واضح کر دیا ہے کہ یہ جہنم سے  معبود سمجھنا

 دور رہیں گے۔

 
اِۗءيَْل        ٓ ِاْْسَ ُه َمثًََل ِلَٰبِنْ  ۭ 11ِاْن ُهَو ِاَلَّ َعْبٌد َانَْعْمنَا عَلَْيِه َوَجَعلْنه

نی اسرائیل کے بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے ب( علیہ السالم)عیٰسی 

 ۔(۱)لئے نشان قدرت بنایا 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1125 

ایک اس اعتبار سے کہ بغیر باپ کے ان کی والدت ہوئی، دوسرے، خود انہیں جو  ۱۔٢٢

 معجزات دیئے گئے، احیائے موتی وغیرہ، اس لحاظ سے بھی۔

 
لُُفْوَن        َكًة ِِف اَْلَْرِض َُيْ

ِٕ
لهۗى  11َولَْو نََشاُۗء لََجَعلْنَا ِمنُُْكْ مَّ

 ۔(۱)گر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے ا

یعنی تمہیں ختم کرکے تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے، جو تمہاری ہی  ۱۔٦۰

طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے، مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا آسمان پر رہنا اشرف نہیں 

یہ تو ہماری مشیت ہے اور قضا ہے کہ فرشتوں کو آسمان اور ہے کہ ان کی عبادت کی جائے 

 انسانوں کو زمین پر آباد کیا، ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کر سکتے ہیں۔

 
َتِقْْيٌ        س ْ اٌط مُّ َذا ِِصَ َِّبُعْوِن ۭ ھه نَّ ِّبَا َوات اعَِة فَََل تَْمََتُ َّٗه لَِعَْلٌ ِلٰلسَّ  10َوِان

کے بارے میں شک نہ کرو ( قیامت)پس تم ( ۱)قیام کی نشانی ہے ( علیہ السالم)عیسٰی  اور یقیناً 

 اور میری تابعداری کرو یہی سیدھی راہ ہے۔

اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول  ۱۔٦۱

بات کی عالمت ہوگا کہ اب ہوگا، جیسا کہ، صحیح متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ یہ نزول اس 

پڑھا ہے، جس ( َعلَم)قیامت قریب ہے اس لئے بعض نے اسے عین اور الم کے زبر کے ساتھ 

 کے معنی نشانی اور عالمت کے۔

 
ِبْْيٌ        َّٗه لَُُكْ عَُدو  مُّ ُن ۚ ِان ْيطه نَُُّكُ الش َّ  11َوََل يَُصدَّ

 ح دشمن ہے۔اور شیطان تمہیں روک نہ دے یقیناً وہ تمہارا صری

 
َتِلُفْونَ  ْي ََّتْ ِ َ لَُُكْ بَْعَض اَّلَّ بَْٰيِ نهِت قَاَل قَْد ِجْئُتُُكْ ِِبلِْحْْكَِة َوَِلُ َه ِِبلَْبيِٰ ا َجاَۗء ِعيْ َ َوَاِطْيُعْوِن       َولَمَّ َُّقوا اّلٰله  11 ِفْيِه ۚ فَات

حکمت واال ہوں اور معجزے الئے تو کہا۔ کہ میں تمہارے پاس ( علیہ السالم)اور جب عیسٰی 

پس تم ہللا تعاٰلی ( ۱)اس لئے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو، انہیں واضح کردوں 

 سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

َ اَل یَْخٰفى َعلَْیِه َشْيٌء فِي ااْلَْرِض َواَل فِي السََّما)اس کے لئے دیکھئے آل عمران ۱۔٦۲ ِء  ۘ  اِنَّ ہللٰاٰ

Ĉۭ )3کا حاشیہ۔( 5:ن۔ آل عمرا 
 

َتِقْْيٌ         س ْ اٌط مُّ َذا ِِصَ ْ َوَربُُُّكْ فَاْعُبُدْوُه ۭ ھه َ ُهَو َرِٰبِ  11ِانَّ اّلٰله

 ہے۔( یہی)میرا اور تمہارا رب فقط ہللا تعاٰلی ہی ہے پس تم سب اس کی عبادت کرو۔ راہ راست 

 
 ِ ْم ۚ فََويٌْل ِلَّٰلَّ  11ْيَن َظلَُمْوا ِمْن عََذاِب يَْوٍم َاِلْْيٍ       فَاْختَلََف اَْلَْحَزاُب ِمْنْۢ بَيِِْنِ

پس ظالموں کے لئے خرابی ہے ( ۱)کی جماعتوں نے آپس میں اختالف کیا ( بنی اسرائیل)پھر 

 دکھ والے دن کی آفت سے۔

اس سے مراد یہود و نصارٰی ہیں، یہودیوں نے حضرت عیسٰی علیہ السالم میں نقص نکاال  ۱۔٦٢

ذ باہلل ولد الزنا قرار دیا، جب کہ عیسائیوں نے غلو سے کام لے کر انہیں معبود بنا اور انہیں نعو

لیا۔ یا مراد عیسائیوں ہی کے مختلف فرقے ہیں جو حضرت عیسٰی علیہ السالم کے بارے میں 

ایک دوسرے سے شدید اختالف رکھتے ہیں، ایک انہیں ابن ہللا، دوسرا ہللا اور ثالث ثالثہ کہتا 

 رقہ مسلمانوں ہی کی طرح انہیں ہللا کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرتا ہے۔اور ایک ف
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ُِهْ ََل يَْشُعُرْوَن      ِتَْيُْم بَْغَتًة وَّ اعََة َاْن ًَتْ  11َهْل يَْنُظُرْوَن ِاَلَّ السَّ

 یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آپڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔

 
ذٍۢ بَْعُضهُْم ِلَبْعٍض عَُدو  ِاَلَّ الُْمتَِّقْْيَ      َاَْلَخِ 

ِٕ
ُۗء يَْوَمى  ۄ11َلَّ

 اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہزگاروں کے۔

 
َزنُْوَن        ۚ 11يهِعَباِد ََل َخْوٌف عَلَْيُُكُ الَْيْوَم َوََلٓ َانَُْتْ ََتْ

 ۔(۱)غمزدہ ہوگے ( بد دل اور)ہے اور نہ تم ( و ہراس) آج تم پر کوئی خوف! میرے بندو

یہ قیامت والے دن ان متقین کو کہا جائے گا جو دنیا میں صرف ہللا کی رضا کے لئے  ۴۔٦۲

ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی اس کی فضیلت ہے۔ بلکہ ہللا 

 بنیاد بتالیا گیا ہے۔ کے لئے بغض اور ہللا کے لئے محبت کو کمال ایمان کی

 
يهِتنَا َوََكنُْوا ُمْسِلِمْْيَ       َمنُْوا ِِبه ْيَن اه ِ  11َۚاَّلَّ

 مسلمان۔( فرماں بردار)اور جو ہماری آیتوں پر ایمان الئے اور تھے بھی وہ 

 
ْوَن       ََبُ  11ُاْدُخلُوا الَْجنََّة َانَُْتْ َوَاْزَواُجُُكْ َُتْ

 (۱)جنت میں چلے جاؤ ( راضی خوشی)بشاش  تم اور تمہاری بیویاں ہشاش

اَ ْزَواُجُکْم سے بعض نے مومن بیویاں، بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت میں  ۱۔۷۰

ملنے والی حورعین بیویاں مراد لی ہیں۔ یہ سارے ہی مفہوم صحیح ہیں کیونکہ جنت میں یہ سب 

ت و مسرت جو انہیں جنت کی نعمت و کچھ ہی ہوگا۔ تُْحبَُروَن َحْبر سے ماخوذ ہے یعنی وہ فرح

 عزت کی وجہ سے ہوگی۔

 
 ْ نُْفُس َوتَََّلُّ اَْلَْعُْيُ ۚ َوَان ْيِه اَْلَ ََتِ اَْكَواٍب ۚ َوِفْْيَا َما تَش ْ ْن َذَهٍب وَّ ْم ِبِصَحاٍف ِمٰ ْوَن       يَُطاُف عَلَْْيِ ِِلُ  ۚ 10َُتْ ِفْْيَا خه

ے کے گالسوں کا دور چالیا جائے گا ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سون

ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ( ۱)

 ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

فتح )مطلب ہے اہل جنت کو جو کھانے ملیں گے، وہ سونے کی رکابیوں میں ہوں گے  ۱۔۷۱

 (القدیر

 
َِّّتْٓ   11ُاْوِرثُْتُمْوَها ِبَما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن       َوِتِْلَ الَْجنَُّة ال

 یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔

 
ُُكُْوَن       ِْنَا ًَتْ ةٌ ِمٰ  11لَُُكْ ِفْْيَا فَاِكهٌَة َكِثْْيَ

 یہاں تمہارے لئے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔

 
ْوَن       ِانَّ الْمُ  ِِلُ َ خه  ښ11ْجرِِمْْيَ ِِفْ عََذاِب ََجََّنَّ

 بیشک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔

 
ُ َعِْنُْم َوُِهْ ِفْيِه ُمْبِلُسْوَن        ۚ 11ََل يَُفَتَّ

 (۱)یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے 
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 سے مایوس۔ یعنی نجات ۱۔۷٢

 
ِلِمْْيَ        ُْم َولهِكْن ََكنُْوا ُِهُ الٰظه  11َوَما َظلَْمِنه

 اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔

 
ِكثُْوَن        َُّك ۭ قَاَل ِانَُُّكْ ٰمه ِِلُ ِلَيْقِض عَلَْينَا َرب  11َوََنَدْوا يهمه

وہ کہے ( ۴)تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے ( ۱) !اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک

 ۔(۲)رہنا ہے ( ہمیشہ)گا کہ تمہیں تو 

 مالک، دروغہ جہنم کا نام ہے۔  ۱۔۷۷

 یعنی ہمیں موت ہی دے دے تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے۔  ۴۔۷۷

یعنی وہاں موت کہاں؟ لیکن یہ عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، تاہم اس کے  ۲۔۷۷

 غیر بھی چارہ نہیں ہوگا۔ب

 
رُِهْوَن        ُُكْ ِللَْحٰقِ كه ُُكْ ِِبلَْحٰقِ َولهِكنَّ اَْكََثَ  11لََقْد ِجْئنه

سے نفرت رکھنے والے ( ۱)ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے ہیں لیکن تم میں اکثر لوگ حق 

 تھے۔

' جیسے کوئی افسر مجاز  یہ ہللا کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا ہی قول بطور نیابت اٰلہی ہے۔ ۱۔۷۲

کا استعمال حکومت کے مفہوم میں کرتا ہے۔ اکثر سے مراد کل ہے یعنی سارے ہی جہنمی، ' ہم 

یا پھر اکثر سے مراد رؤسا اور لیڈر ہیں۔ باقی جہنمی ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس 

بروں کے ذریعے سے میں شامل ہونگے۔ حق سے مراد، ہللا کا وہ دین اور پیغام ہے جو وہ پیغم

 ارسال کرتا رہا۔ آخری حق قرآن اور دین اسالم ہے۔

 

 
 ۚ 11َاْم َابَْرُمْوٓا َاْمًرا فَِاَنَّ ُمَْبُِمْوَن      

کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کرلیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں 

(۱) 

ی نہیں کیا بلکہ یہ اس کے خالف منظم تدبیریں اور یعنی ان جہنمیوں نے حق کو ناپسند ہ ۱۔۷٢

سازشیں کرتے رہے۔ جس کے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیر کی اور ہم سے زیادہ 

 مضبوط تدبیر کس کی ہوسکتی ہے؟

 

 
ْم يَْكُتبُ  ُّْيِ ُِٕىْم ۭ بَٰله َوُرُسلُنَا َلَ وه ُِهْ َوََنْ ُبْوَن َاَنَّ ََل نَْسَمُع ِْسَّ  11ْوَن      َاْم َُيْس َ

کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن سکتے 

 ۔(۴)بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں ( ۱( )یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں)

آہستگی سے  یعنی جو پوشیدہ باتیں وہ اپنے نفسوں میں چھپائے پھرتے ہیں یا خلوت میں ۱۔۲۰

 کرتے ہیں یا آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں سنتے؟

یعنی یقینا سنتے ہیں۔ عالوہ ازیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے الگ ان کی ساری باتیں  ۴۔۲۰ 

 نوٹ کرتے ہیں۔

 
ِبِديَْن  ُل الْعه ِن َوَلٌ ڰ فََاََن َاوَّ ْْحه  10      قُْل ِاْن ََكَن ِللرَّ
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اگر بالفرض رحٰمن کی اوالد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے واال ہوتا ! آپ کہہ دیجئے

 ۔(۱)

کیونکہ ہللا کا مطیع اور فرماں بردار ہوں اگر واقع اس کی اوالد ہوتی تو سب سے پہلے  ۱۔۲۱

 ت کرتے ہیں۔میں ان کی عبادت کرنے واال ہوتا۔ مطلب مشرکین کے عقیدے میں ہللا کی اوالد ثاب

 
ِت َواَْلَْرِض َرٰبِ الَْعْرِش َُعَّا يَِصُفْوَن       وه مه َن َرٰبِ السَّ ْبحه  11س ُ

 بہت پاک ہے۔( سے)آسمان زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس 

 
ْي يُْوعَُدْوَن      ِ ْوُضْوا َويَلَْعُبْوا َحِٰته يُلهُقْوا يَْوَمهُُم اَّلَّ  11   فََذْرُِهْ َُيُ

یہاں تک کہ انہیں اس دن ( ۱)اب آپ انہیں اس بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے 

 ۔(۴)سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیئے جاتے ہیں۔ 

یعنی اگر یہ ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے تو اب انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اور دنیا کے  ۱۔۲۲

 کھیل کود میں لگا رہنے دیں۔ 

 ان کی آنکھیں اس دن کھلیں گی جب ان کے اس رویے کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔ ۴۔۲۲

 
ٌ ۭ َوُهَو الَْحِكْْيُ الَْعِلْْيُ       ِِف اَْلَْرِض ِاَله ٌ وَّ َماِۗء ِاَله ْي ِِف السَّ ِ  11َوُهَو اَّلَّ

حکمت  اور وہ بڑی( ۱)وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے 

 واال اور پورے علم واال ہے۔

یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا معبود کوئی اور بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک ہی  ۱۔۲٤

 معبود بھی ایک ہی ہے۔

 
اعَِة ۚ َوِالَْيِه تُ  ِت َواَْلَْرِض َوَما بَيَِْنَُما ۚ َوِعْنَدٗه ِعَْلُ السَّ وه مه ْي ََلٗ ُمِْلُ السَّ ِ َك اَّلَّ َ   11ْرَجُعْوَن       َوتََبه

اور وہ بہت برکتوں واال ہے جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت اور 

 ۔(۴)اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے ( ۱)قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے 

 جس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔  ۱۔۲٢

 کے مطابق جزا و سزا دے گا۔جہاں وہ ہر ایک کو اس کے عملوں  ۴۔۲٢ 

 
َفاعََة ِاَلَّ َمْن َشهَِد ِِبلَْحٰقِ َوُِهْ يَْعلَُمْوَن        ْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِنِه الشَّ ِ  11َوََل يَْمِِلُ اَّلَّ

ہاں ( ۱)جنہیں یہ لوگ ہللا کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے 

 ۔(۴)بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو  جو حق( مستحق شفاعت وہ ہیں)

یعنی دنیا میں جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہللا کے ہاں ہماری  ۱۔۲٦

 سفارش کریں گے ان معبودوں کو شفاعت کا قطًعا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ 

قرار بھی علم و بصیرت کی بنیاد حق بات سے مراد کلمہ توحید ال اٰلہ اال ہللا ہے اور یہ ا ۴۔۲٦

ہو، محض رسمی اور تقلیدی نہ ہو یعنی زبان سے کلمہ توحید ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس 

 میں صرف ایک ہللا کا اثبات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی ہے۔

 
ُ فََاّٰنه يُْؤفَُكْونَ  ْن َخلََقهُْم لََيُقْولُنَّ اّلٰله ْن َسَالََْتُْم مَّ

ِٕ
   11       َولَى

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً جواب دیں گے ہللا نے، پھر 

 یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔
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ُٓؤََلِۗء قَْوٌم َلَّ يُْؤِمنُْوَن        ۘ 11َوِقْيِِلٖ يهَرٰبِ ِانَّ هه

یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں  یقیناً ! کہ اے میرے رب( ۱)یہ کہنا ( پیغمبر کا اکثر)اور ان کا 

 التے۔

 ہللا کے پاس ہی قیامت اور اپنے پیغمبر کے شکوہ کا علم ہے۔ ۱۔۲۲

 
ٌ ۭ فََسْوَف يَْعلَُمْوَن           11فَاْصَفْح َعِْنُْم َوقُْل َسَله

معلوم ( خود ہی)انہیں عنقریب ( ۱! )سالم( اچھا بھائی)پس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں۔ 

 و جائے گا۔ہ

یعنی دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے، تم اگر باز نہیں آتے تو  ۱۔۲٢

اپنا عمل کئے جاؤ، میں اپنا کام کئے جا رہا ہوں، عنقریب معلوم ہو جائے گا سچا کون ہے اور 

 جھوٹا کون؟

 

 

 سورة الدخان
 (٢٢۔ تعداد آیات  ٤٤سورة الدخان ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ            ِبْسمِ  ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ـۗم       ڔǺحه

 حم

 
ِب الُْمِبْْيِ        ڒĄَواْلِكته

 قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی۔

 
َكٍة ِاَنَّ كُ  َ َبه ُه ِِفْ لَْيََلٍ مُّ ٓ َاْنَزلْنه  Ǽنَّا ُمنِْذِرْيَن     ِاَنَّ

 میں اتارا ہے بیشک ہم ڈرانے والے ہیں( ۱)یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات 

سے مراد شب قدر ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے ( لَْیلَۃُ اْلقَْدرِ )بابرکت رات  ۱۔۲

کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا،  رمضان( 345:۔ البقرة4( َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذْيٓ اُْنِزَل فِْیِه اْلقُْرٰانُ )

یہ شب قدر رمضان کے عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہاں 

قدر کی رات اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو 

اور روح االمین کا  سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا دوسرے، اس میں فرشتوں

جیسا )نزول ہوتا ہے تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے 

کی عبادت سے بہتر ( ماہ ٤سال  ۲۲)چوتھے اس رات کی عبادت ہزار مہینے ( کہ آگے آرہا ہے

صلی ہللا  ہے شب قدر یا لیلہ مبارکہ میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اسی رات سے نبی

علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ یعنی پہلے پہل اس رات آپ پر قرآن نازل ہوا، یا یہ 

مطلب ہے لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آ ٰسمان دنیا پر ہے۔ پھر 
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پر  سالوں تک مختلف اوقات میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم ۲۲وہاں سے ضرورت و مصلحت 

 اترتا رہا۔

 
   Ćِفْْيَا يُْفَرُق ُكُّ َاْمٍر َحِكْْيٍ      

 اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے

 
ْن ِعْنِدََن ۭ ِاَنَّ ُكنَّا ُمْرِسِلْْيَ       Ĉَۚاْمًرا ِمٰ

 ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔( ۱)ہمارے پاس سے حکم ہو کر 

 ے ہمارے حکم و اذن اور ہماری تقدیر و مشیت سے ہوتے ہیں۔یعنی سارے فیصل ۱۔٢

 
ِمْيُع الَْعِلْْيُ        َّٗه ُهَو السَّ َِٰك ۭ ِان ب ْن رَّ ًة ِمٰ   Čَرْْحَ

 وہی سننے واال جاننے واال۔( ۱)آپ کے رب کی مہربانی سے 

صہ ہے یہ بھی ہماری رحمت ہی کا ایک ح( رسولوں کا بھیجنا)یعنی انزال کتب کے ساتھ  ۱۔٦

تاکہ وہ ہماری نازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان کریں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچائیں۔ 

اس طرح مادی ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی 

 تقاضوں کی تکمیل کا بھی سامان مہیا کر دیا۔

 
ِت َواَْلَْرِض َوَما بَيَِْنَُما وه مه ْوِقِنْْيَ      ۘ َرٰبِ السَّ  Ċ ِاْن ُكْنَُتْ مُّ

جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے 

 ہو۔

 
ِلْْيَ        ُُكُ اَْلَوَّ

ِٕ
َِبۗى َ ِاَلَّ ُهَو يُـْحٖي َويُِمْيُت ۭ َربُُُّكْ َوَربُّ اه  Ďََلٓ ِاَله

جالتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہی 

 اگلے باپ دادوں کا۔

 
َّلَْعُبْوَن       Ḍبَْل ُِهْ ِِفْ َشٰكٍ ي

 ۔(۱)بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں 

یعنی حق اور اس کے دالئل کے سامنے آگئے۔ لیکن وہ اس پر ایمان النے کے بجائے شک  ۱۔٢

 ساتھ استہزاء اور کھیل کود میں پڑے ہیں۔ میں مبتال ہیں اور اس شک کے

 
ِبْْيٍ       َماُۗء ِبُدَخاٍن مُّ ِِت السَّ    01فَاْرتَـِقْب يَْوَم ًَتْ

 (۱)آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں الئے گا 

یہ کافروں کے لئے تہدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جب آسمان پر دھوئیں  ۱۔۱۰

 ظہور ہوگا۔ کا

 
َذا عََذاٌب َاِلْْيٌ         َّْغَٰش النَّاَس ۭ ھه  00ي

 جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔

 
َّنَا اْكِشْف َعنَّا الَْعَذاَب ِاَنَّ ُمْؤِمنُْوَن         01َرب

 (۱)یہ آفت ہم سے دور کر ہم ایمان قبول کرتے ہیں ! کہیں گے اے ہمارے رب
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سیر کی رو سے یہ کفار مکہ نے کہا اور دوسری تفسیر کی رو سے قیامت کے پہلی تف ۱۔۱۴

 قریب کافر کہیں گے۔

 
ِبْْيٌ       ى َوقَْد َجاَۗءُِهْ َرُسْوٌل مُّ ْكره    01َاّٰنه لَهُُم اَّٰلِ

 ان کے لئے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آچکے۔

 
َّْوا َعنْ  ْجُنْوٌن      ُُثَّ تََول ٌ مَّ  01ُۘه َوقَالُْوا ُمَعَلَّ

 پھر بھی انہوں نے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باؤال ہے۔

 
ُدْوَن       

ِٕ
 ۘ 01ِاَنَّ ََكِشُفوا الَْعَذاِب قَِلْيًَل ِانَُُّكْ عَاۗى

 ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی سی حالت پر آجاؤ گے۔

 
ى ۚ ِاَنَّ ُمنَْتِقُمْوَن        01يَْوَم نَْبِطُش الَْبْطَشَة اْلُكَْبه

 بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔( ۱)جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے 

اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے، جس میں ستر کافر مارے گئے اور ستر قیدی بنا  ۱۔۱٦

ت قیامت والے دن ہوگی۔ امام شوکانی لئے گئے۔ دوسری تفسیر کی رو سے یہ سخت گرف

فرماتے ہیں کہ یہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی، کیونکہ قریش کے سیاق 

میں ہی اس کا ذکر ہے، اگرچہ قیامت والے دن بھی ہللا تعاٰلی سخت گرفت فرمائے گا تاہم وہ 

 گرفت عام ہوگی، ہر نافرمان اس میں شامل ہوگا۔

 
ٌ        َولََقْد فَتَ  َْ    01نَّا قَْبلَهُْم قَْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاَۗءُِهْ َرُسْوٌل َكِر

با عزت ( ہللا کا)جن کے پاس ( ۱)آزما چکے ہیں ( بھی)یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو 

 رسول آیا۔

آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیاوی خوشی، خوشحالی و فراغت سے نوازا اور  ۱۔۱۷

ر اپنا جلیل القدر پیغمبر بھی ان کی طرف ارسال کیا لیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کا شکر پھ

 ادا نہ کیا اور نہ پیغمبر پر ایمان الئے۔

 
ْ لَُُكْ َرُسْوٌل َاِمْْيٌ        ِ ۭ ِاِّنٰ ْوٓا ِاَلَّ ِعَباَد اّلٰله    01َاْن َادُّ

مانو کہ میں تمہارے لئے امانت دار رسول دو، یقین ( ۱)کہ ہللا کے بندوں کو میرے حوالے کر 

 ۔(۴)ہوں 

ِ سے مراد یہاں موسٰی علیہ السالم کی قوم بنی اسرائیل ہے جسے فرعون نے غالم  ۱۔۱۲ ِعبَاَد ہللٰاٰ

 بنا رکھا تھا حضرت موسٰی علیہ السالم نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ 

 ۔ہللا کا پیغام پہنچانے میں امانت دار ہوں ۴۔۱۲

 
ِبْْيٍ        ٍن مُّ ِتْيُُكْ ِبُسلْطه ٓ اه ْ ِ ۭ ِاِّنٰ َاْن َلَّ تَْعلُْوا عََٰل اّلٰله  ۚ 01وَّ

میں تمہارے پاس کھلی دلیل النے واال ہوں ( ۱)اور تم ہللا تعاٰلی کے سامنے سرکشی نہ کرو 

 ۔(۴)

 یعنی اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر کے ہللا کے سامنے اپنی بڑائی اور ۱۔۱٢

 سرکشی کا اظہار نہ کرو۔ 
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یہ ما قبل کی علت ہے کہ میں ایسی حجت واضح ساتھ الیا ہوں جس کے انکار کی  ۴۔۱٢

 گنجائش ہی نہیں ہے۔

 
ْوِن       ُُِٰكْ َاْن تَْرَُجُ ْ َوَرب ْ عُْذُت ِبَرِٰبِ  ۡ 11َوِاِّنٰ

 ۔(۱)ر کر دو اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسا

اس دعوت و تبلیغ کے جواب میں فرعون نے موسٰی علیہ السالم کو قتل کی دھمکی دی،  ۱۔۴۰

 جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناہ طلب کی۔

 
َّْم تُْؤِمنُْوا ِلْ فَاْعََتِلُْوِن         10َوِاْن ل

 ۔(۱)اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں التے تو مجھ سے الگ ہی رہو 

نی اگر مجھ پر ایمان نہیں التے تو نہ الؤ، لیکن مجھے قتل کرنے کی اذیت پہنچانے کی یع ۱۔۴۱

 کوشش نہ کرو۔

 
ْجرُِمْوَن       ُٓؤََلِۗء قَْوٌم مُّ َّٗهٓ َانَّ هه  11فََدعَا َرب

 ۔(۱)پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں 

ر قبول کرنے کی بجائے، اس کا کفر و عناد بڑھ گیا یعنی جب انہوں دیکھا کہ دعوت کا اث ۱۔۴۴

 تو ہللا کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ پھیال دیئے۔

 
تََّبُعْوَن         11فََاْْسِ ِبِعَباِدْي لَْيًَل ِانَُُّكْ مُّ

پیچھا کیا جائے ( ۱)کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا ( ہم نے کہہ دیا)

 گا۔

چنانچہ ہللا نے دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر  ۱۔۴۲

 گھبرانا نہیں، تمہارا پیچھا بھی ہوگا۔! یہاں سے نکل جاؤ اور دیکھو

 
ْغَرقُْوَن       ُْم ُجنٌْد مُّ  11َواْتُرِك الَْبْحَر َرْهًوا ۭ ِاِنَّ

 بالشبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔( ۱)تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چال جا 

َرْھًوا بمعنی ساکن یا خشک۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے الٹھی مارنے سے دریا معجزانہ طور  ۱۔۴٤

پر ساکن یا خشک ہو جائے گا اور اس میں راستہ بن جائے گا، تم دریا پار کرنے کے بعد اسے 

دریا کو پار کرنے کی غرض سے اسی حالت میں چھوڑ دینا تاکہ فرعون اور اس کا لشکر بھی 

اس میں داخل ہو جائے اور ہم اسے وہیں غرق کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ پہلے تفصیل 

 گزر چکی ہے۔

 
ُعُيْوٍن          11َُكْ تََرُكْوا ِمْن َجنٰهٍت وَّ

 وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔

 
      ٍ َْ َمَقاٍم َكِر ُزُرْوٌٍ وَّ    11وَّ

 ر کھتیاں اور راحت بخش ٹھکانے۔او

 
نَْعَمٍة ََكنُْوا ِفْْيَا فهِكهِْْيَ          11وَّ

 اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے۔
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َخرِْيَن       َا قَْوًما اه ِِلَ َۣوَاْوَرْثِنه  11َكذه

 (۱)اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا ( ۱)اسی طرح ہوگیا 

نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک بنی اسرائیل کا بعض کے  ۱۔۴۲

دوبارہ مصر آنا تاریخی طور پر ثابت نہیں، اس لئے ملک مصر کی وارث کوئی اور قوم بنی، 

 بنی اسرائیل نہیں۔

 
َماُۗء َواَْلَْرُض َوَما ََكنُْوا ُمنَْظرِْيَن        ُم السَّ    11فََما بََكْت عَلَْْيِ

 روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔( ۱)ان پر نہ تو آسمان و زمین  سو

یعنی ان فرعونیوں کے نیک اعمال ہی نہیں تھے جو آسمان پر چڑھتے اور ان کا سلسلہ  ۱۔۴٢

منقطع ہونے پر آسمان روتے، نہ زمین پر ہی وہ ہللا کی عبادت کرتے تھے کہ اس سے محرومی 

زمین میں کوئی بھی ان کی ہالکت پر رونے واال نہیں  پر زمین روتی۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان و

 (فتح القدیر)تھا 

 
اِۗءيَْل ِمَن الَْعَذاِب الُْمهِْْيِ        ٓ ِاْْسَ    11َولـَـَقْد ََنَّْينَا بَِنْ

 رسوا کن سزا سے نجات دی۔( سخت)بنی اسرائیل کو ( ہی)اور بیشک ہم نے 

 
َّٗه ََكَن عَاِليً  ِِفْْيَ       ِمْن ِفْرَعْوَن ۭ ِان ِْ َن الُْم  10ا ِمٰ

تھی۔ فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں ( ہو رہی)فرعون کی طرف سے ( جو)

 میں تھا۔

 
لَِمْْيَ       ُْم عَٰله ِعَْلٍ عََٰل الْعه ِنه  ۚ 11َولـَـَقِد اْخََتْ

 ۔(۱)ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی 

اس جہان سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کا جہان ہے کل جہان نہیں ہے، کیونکہ قرآن  ۱۔۲۴

ٍۃ کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے یعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے  میں امت محمدیہ کو ُکْنتُْم َخْیَر اُمَّ

ھی میں دنیا جہان والوں پر فضیلت رکھتے تھے ان کی یہ فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے ت

 جس کا علم ہللا کو ہے۔

 
ِبْْيٌ       ۗــــــٌؤا مُّ يهِت َما ِفْيِه بَله َن اَْله ُْم ِمٰ تَيِْنه  11َواه

 اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی۔

 
ُٓؤََلِۗء لََيُقْولُْوَن           11ِانَّ هه

 (۱)یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں 

طرف ہے۔ اس لئے کہ سلسلہ کالم ان ہی سے متعلق ہے۔ درمیان  یہ اشارہ کفار مکہ کی ۱۔۲٤

 میں فرعون کا قصہ ان کی تنبیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

 
ُن ِبُمنَّْشِْيَن         11ِاْن ِِهَ ِاَلَّ َمْوتَـُتنَا اَْلُْوٰله َوَما ََنْ

بارہ اٹھائے نہیں جائیں دو( ۱)مر جانا اور ہم ( دنیا سے)یہی ہمارا پہلی بار ( آخری چیز)کہ 

 گے۔
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یعنی یہ دنیا کی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب  ۱۔۲٢

 کتاب ہونا ممکن نہیں ہے۔

 
ِدِقْْيَ        نَآ ِاْن ُكْنَُتْ صه

ِٕ
َِبۗى  11فَْاتُْوا ِِبه

 (۱)اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ 

ی ہللا علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نبی صل ۱۔۲٦

تمہارا یہ عقیدہ واضح اور صحیح ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ 

کرکے دکھا دو یہ ان کی کٹ حجتی تھی کیونکہ دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ قیامت سے متعلق 

 لے ہی دنیا میں زندہ ہو جانا یا کر دینا۔ہے نہ کہ قیامت سے پہ

 
ُْم ََكنُْوا ُمْجرِِمْْيَ        ُْم ۡ ِاِنَّ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ۭ َاْهلَْكِنه ِ اَّلَّ  11َاُِهْ َخْْيٌ َاْم قَْوُم تُبَّــعٍ   وَّ

کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تمہاری قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے ہم نے ان سب کو 

 (۱)کر دیا یقیناً وہ گنہگار تھے  ہالک

یعنی یہ کفار مکہ اور ان سے پہلے کی قومیں، عاد و ثمود وغیرہ سے زیادہ طاقتور اور  ۱۔۲۷

بہتر ہیں، جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے 

 کے باوجود ہالک کر دیا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔

 
ِت َواَْلَْرَض َوَما بَيَِْنَُما لهِعِبْْيَ        َوَما خَ  وه مه  11لَْقنَا السَّ

 (۱)ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا 

َك ظَنُّ الَِّذْیَن ٰذلِ  ۘ  َء َوااْلَْرَض َوَما بَْینَھَُما بَاِطاًل ۘ  َوَما َخلَْقنَا السََّما)یہی مضمون اس سے قبل  ۱۔۲۲

ـلَِّذْیَن َكفَُرْوا ِمَن النَّاِر  ۘ  َكفَُرْوا  اَنَُّكْم اِلَْینَا اَل ( )47:۔ص14( ۘ  47فََوْیٌل لِـّ اَفََحِسْبتُْم اَنََّما َخلَْقٰنُكْم َعبَثًا وَّ

ُ اْلَملُِك اْلَحقُّ ۱۱٢تُْرَجُعْوَن  ۔ 41(  ۱۱٦اْلَعْرِش اْلَكِرْیِم  َربُّ  ۘ  اَلٓ اِٰلهَ ااِلَّ ھَُو  ۘ   فَتَٰعلَى ہللٰاٰ

تِیَةٌ  ۘ  َوَما َخلَْقنَا السَّٰمٰوِت َوااْلَْرَض َوَما بَْینَھَُمآ ااِلَّ بِاْلَحقِّ  ( )335-338:المؤمنون َواِنَّ السَّاَعةَ اَلٰ

ْفَح اْلَجِمْیَل     و غیرہا میں بیان کیا گیا ہے۔( 45:۔ الحجر35( 45فَاْصفَِح الصَّ

 
ُِهْ ََل يَْعلَُمْوَن        َما َخلَقْ  َُمآ ِاَلَّ ِِبلَْحٰقِ َولهِكنَّ اَْكََثَ  11ِنه

ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں ( ۱)بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا 

 جانتے۔

 یعنی وہ اس مقصد سے غافل اور بےخبر ہیں۔ اسی لئے آخرت کی تیاری سے ال پروا ہیں۔ ۱۔۲٢

 
ِعْْيَ         ِانَّ    11يَْوَم الَْفْصِل ِمْيَقاَُتُْم َاَْجَ

 (۱)یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ 

یعنی وہ اصل مقصد ہے جس کے لئے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور آسمان و زمین کی  ۱۔٤۰

 تخلیق کی گئی ہے۔

 
ْوًٰل َشـْئَـــ ًا ْوَن        يَْوَم ََل يُْغِنْ َمْوًٰل َعْن مَّ ََل ُِهْ يُْنَّصُ    10وَّ

 اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام بھی نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔

 
ِحْْيُ        َّٗه ُهَو الَْعزِيُْز الرَّ ُ ۭ ِان ِحَم اّلٰله    11ِاَلَّ َمْن رَّ

 ال ہے۔مگر جس پر ہللا کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے وا
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قُّْوِم           11ِانَّ ََشََرَت الزَّ

 کا درخت۔( تھوہر)بیشک زقوم 

 
ِثْْيِ         ٻ11َطَعاُم اَْلَ

 گنہگار کا کھانا ہے۔

 
   11ََكلُْمهِْل ڔ يَْغِٰلْ ِِف الُْبُطْوِن      

 کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔( ۱)جو مثل تلچھٹ

گھلی ہوئی چیز یا تلچھٹ تیل وغیرہ کے آخر میں جو گدلی سی پگھال ہوا تانبہ، آگ میں پ ۱۔٤٢

 مٹی کی تہ رہ جاتی ہے۔

 
 11َكَغْٰلِ الَْحِمْْيِ       

 (۱)مثل تیز گرم پانی کے 

 وہ زقوم کی خوراک، کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گی۔ ۱۔٤٦

 
 ڰ11ُخُذْوُه فَاْعِتلُْوُه ِاٰله َسَواِۗء الَْجِحْْيِ      

 (۱)اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ 

 یہ جہنم پر مقرر فرشتوں سے کہا جائے گا۔ ۱۔٤۷

 
 ۭ 11ُُثَّ ُصبُّْوا فَْوَق َرْاِسٖه ِمْن عََذاِب الَْحِمْْيِ       

 پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔

 
 ُ َْ ََّك َانَْت الَْعزِْيُز اْلَكِر  11     ُذْق ڌ ِان

 ۔(۱)چکھتا جا تو تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام واال تھا ( اس سے کہا جائے گا)

یعنی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھرتا تھا اور اہل ایمان  ۱۔٤٢

 کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔

 
ْوَن        َذا َما ُكْنَُتْ ِبٖه تَْمََتُ  11ِانَّ ھه

 یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔

 
   10ِانَّ الُْمتَِّقْْيَ ِِفْ َمَقاٍم َاِمْْيٍ       

 ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہونگے۔( ہللا سے)بیشک 

 
ُعُيْوٍن         ڌ11ِِفْ َجنٰهٍت وَّ

 باغوں اور چشموں میں۔

 
تَقه  ٍق مُّ َتَْبَ ِاس ْ ْنُدٍس وَّ َّلْبَُسْوَن ِمْن س ُ  ڌ11ِبِلْْيَ       ي

 ۔(۱)باریک اور ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہونگے 
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اہل کفر و فسق کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوٰی کا مقام بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا  ۱۔٢۲

دامن کفر و فسق اور معاصی سے بچائے رکھا تھا۔ آمین کا مطلب ایسی جگہ، جہاں ہر قسم کے 

 خوف اور اندیشوں سے وہ محفوظ ہونگے۔

 
ْوٍر ِعْْيٍ       ُْم ِِبُ ْجِنه ِِلَ ۣ َوَزوَّ  ۭ 11َكذه

 ۔(۴)اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے ( ۱)یہ اسی طرح ہے 

ُحوَراَُء اس لئے کہا جاتا ہے کہ نظریں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو  ۴۔٢٤

ں گی کشادہ چشم جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم پہلے وضاحت کر آئے ہیں کہ ہر جنتی جائی

کو کم ازکم دو حوریں ضرور ملیں گی، جو حسن جمال کے اعتبار سے چندے آفتاب و ماہتاب 

ہوں گی۔ البتہ ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، جسے صحیح کہا گیا ہے، کہ شہید کو 

 حوریں ملیں گی۔ ۷۴خصوصی طور پر 

 
ِمِنْْيَ        ِٰ فَاِكهٍَة اه ُُ    11يَْدُعْوَن ِفْْيَا ِب

 (۱)دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہونگے 

کا مطلب ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا نہ کے کھانے سے ( بے خوفی کے ساتھ)آِمنِْیَن  ۱۔٢٢

 ھکاوٹ اور شیطان کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔بیماری وغیرہ کا خوف یا موت، ت

 
   11ََل يَُذْوقُْوَن ِفْْيَا الَْمْوَت ِاَلَّ الَْمْوتََة اَْلُْوٰله ۚ َوَوقهىهُْم عََذاَب الَْجِحْْيِ      

انہیں ہللا تعاٰلی نے دوزخ ( جو وہ مر چکے( )۱)وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں ہاں پہلی موت 

 کی سزا سے بچا دیا۔

یعنی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی، اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا  ۱۔٢٦

کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں ال کر دوزخ اور جنت ' پڑے گا جیسے حدیث میں آتا ہے 

تمہارے لئے جنت کی ! کے درمیاں ذبح کر دیا جائے گا اور اعالن کر دیا جائے گا اے جنتیو

تمہارے لئے جہنم کا عذاب ! ، اب تمہارے لئے موت نہیں۔ اور اے جہنمیوںزندگی دائمی ہے

 دائمی ہے موت نہیں

 
ِِلَ ُهَو الَْفْوُز الَْعِظْْيُ       َِٰك ۭ ذه ب ْن رَّ  11فَْضًَل ِمٰ

 یہی ہے بڑی کامیابی۔( ۱)یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے 

میں کسی شخص کو اس کا عمل تم ! جس طرح حدیث میں آتا ہے، فرمایا یہ بات جان لو ۱۔٢۷

ہاں مجھے ' آپ کو بھی؟ فرمایا ! جنت میں نہیں لے جائے گا صحابہ نے عرض کیا۔ یارسول ہللا

 (صحیح بخاری)' بھی، مگر ہللا تعاٰلی مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے گا 

 
َّهُْم يََتَذكَُّرْوَن        نهُه ِبِلَساِنَك لََعل ْ َِّ َ ََّما ي  11فَِان

 کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔( قرآن)ہم نے اس 

 
ْرتَِقُبْوَن       ُْم مُّ    11فَاْرتَِقْب ِاِنَّ

 (۱)اب تو منتظر رہ یہ بھی منتظر ہیں 

تو عذاب اٰلہی کا انتظار کر، اگر یہ ایمان نہ الئے۔ یہ منتظر ہیں اس بات کے کہ اسالم کے  ۱۔٢٢

 وذ سے قبل ہی شاید آپ موت سے ہمکنار ہوجائیں۔غلبہ و نف
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 سورة الجاثیة
 (۲۷۔ تعداد آیات  ٤٢سورة الجاثیة ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ           ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ـۗم       ۚ Ǻحه

 حم

 
ِ الَْعزِيِْز الَْحِكْْيِ       تََْنِيْلُ  ِب ِمَن اّلٰله  Ąاْلِكته

 یہ کتاب ہللا غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔

 
ِت َواَْلَْرِض ََلٰيهٍت ِلٰلُْمْؤِمِنْْيَ       وه مه  Ǽِۭانَّ ِِف السَّ

 آسمانوں اور زمین میں ایمان داروں کے لئے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔

 
ُّْوِقنُْوَن       َوِِفْ  يهٌت ِلَٰقْوٍم ي ٍَّة اه    Ćَخلِْقُُكْ َوَما يَبُثُّ ِمْن َداۗب

اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیالتا ہے یقین رکھنے 

 والی قوم کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔

 
َاِر َوَمآ َانَْزَل  َّْيِل َوالِنَّ َّ َواْخِتََلِف ال يهٌت ِلَٰقْوٍم ي ْزٍق فََاْحيَا ِبِه اَْلَْرَض بَْعَد َمْوَِتَا َوتَــّْصِيِْف الٰرِيهِح اه َماِۗء ِمْن ِرٰ ُ ِمَن السَّ  Ĉْعِقلُْوَن      اّلٰله

اور رات دن کے بدلے میں اور جو کچھ روزی ہللا تعاٰلی آسمان سے نازل فرما کر زمین کو 

اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں ( اس میں( )۱) اسکی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے

 ۔(۴)کے لئے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں 

آسمانوں و زمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے اور  ۱۔٢

آسمانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغیرہ، آفاق و 

 مار نشانیاں ہیں جو ہللا کی واحدنیت و ربوبیت پر دال ہیں۔ انفس میں بیش

کو ہوتا ہے، کبھی ( مشرق و مغرب)یعنی کبھی ہوا کا رخ شمال جنوب، کبھی پچھم  ۴۔٢

بحری ہوائیں اور کبھی بری ہوائیں، کبھی رات کو، کبھی دن کو، بعض ہوائیں بارش خیز، 

سب کچھ جھلسا دینے والی اور محض  بعض نتیجہ خیز، بعض ہوائیں روح کی غذا اور بعض

گردو غبار کا طوفان، ہواؤں کی اتنی قسمیں بھی داللت کرتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی 

چالنے واال ہے اور وہ ایک ہی ہے دو یا دو سے زائد نہیں تمام اختیارات کا مالک وہی ایک 

کسی اور کے پاس  ہے، ان میں کوئی شریک نہیں سارا اور ہر قسم کا تصرف وہی کرتا ہے

 ادنٰی سا تصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں۔
 

يهِتٖه يُْؤِمنُْوَن       ِ َواه ِ نَْتلُْوَها عَلَْيَك ِِبلَْحٰقِ ۚ فَِبَاٰيِ َحِديْثٍۢ بَْعَد اّلٰله يهُت اّلٰله  Čِتِْلَ اه
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اس کی آیتوں یہ ہیں ہللا کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہیں، پس ہللا تعاٰلی اور 

 (۱)کے بعد یہ کس بات پر ایمان الئیں گے۔ 

یعنی ہللا کا نازل کردہ قرآن، جس میں اس کی توحید کے دالئل و براہین ہیں۔ اگر یہ اس  ۱۔٦

پر بھی ایمان نہیں التے تو ہللا کی بات کے بعد کس کی بات ہے اور اس کی نشانیوں کے بعد 

 گے۔ کون سی نشانیاں ہیں جن پر ایمان الئیں
 

ِٰ َافَّاٍك َاِثْْيٍ        ُُ ٰ   Ċَويٌْل ِل

 اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پر۔' ویل ' 

 بہت گنہگار، َوْیل بمعنی ہالکت یا جہنم کی ایک وادی کا نام۔ ۱۔۷
 

َّْم يَْسَمْعهَا ۚ فَ  ا ََكَْن ل تَْكَِبً ِ تُْتٰله عَلَْيِه ُُثَّ يُِّصُّ ُمس ْ يهِت اّلٰله َّْسَمُع اه ُه ِبَعَذاٍب َاِلْْيٍ      ي ْ  Ďبَّٰشِ

جو آیتیں ہللا کے اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے 

 دیجئے۔( پہنچا)تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر ( ۱)کہ گویا سنی ہی نہیں 

ا سمجھتا ہے اور اسی یعنی کفر پر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑ ۱۔۲

 غرور میں سنی ان سنی کر دیتا ہے۔
 

هِْْيٌ        َك لَهُْم عََذاٌب مُّ
ِٕ
ى
ۗ َذَها ُهُزًوا ۭ ُاوله َ َۨا اَّتَّ يهِتنَا َشيْئَ  ۭ Ḍَوِاَذا عََِلَ ِمْن اه

یہی ( ۱)وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے 

 لئے رسوائی کی مار ہے۔ لوگ ہیں جن کے

یعنی اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ  ۱۔٢

جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آجاتی ہے تو اسے مذاق کا موضوع بنا لیتا ہے۔ اپنی 

 سے۔کم عقلی اور نافہمی کی وجہ سے یا کفر و معصیت پر اصرار و استکبار کی وجہ 
 

 ِ ُذْوا ِمْن ُدْوِن اّلٰله َ ََل َما اَّتَّ ُبْوا َشْيـــــ ًا وَّ ا َكس َ ُ ۚ َوََل يُْغِنْ َعِْنُْم مَّ َّنَّ ْم ََجَ ِ
ِٕ
َرإِۗى  ۭ 01 َاْوِلَياَۗء ۚ َولَهُْم عََذاٌب َعِظْْيٌ        ِمْن وَّ

فع نہ دے گا جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی ن( ۱)ان کے پیچھے دوزخ ہے 

جن کو انہوں نے ہللا کے سوا کارساز بنا رکھا تھا ان کے لئے تو ( کچھ کام آئیں گے)اور نہ وہ 

 بہت بڑا عذاب ہے۔

 یعنی ایسے کردار کے لوگوں کے لئے قیامت میں جہنم ہے۔ ۱۔۱۰
 

ْن ِرٰجْ  ْم لَهُْم عََذاٌب ِمٰ ِ يهِت َرّٰبِ يَْن َكَفُرْوا ِِبه ِ َذا ُهًدى ۚ َواَّلَّ    00ٍز َاِلْْيٌ        ھه

ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لئے بہت ( ۱)ہدایت ( سرتاپا)یہ 

 سخت دردناک عذاب ہے۔

کیونکہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو کفر و شرک کی ! یعنی قرآن ۱۱،۱

 تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں الیا جائے۔

 
 

َ اَ  ْمرِٖه َوِلَتبْتَُغْوا ِمْن فَْضِِلٖ َولََعلَُُّكْ ت ْي َِسََّر لَُُكُ الَْبْحَر ِلَتْجرَِي الُْفِْلُ ِفْيِه ِِبَ ِ ُ اَّلَّ  ۚ 01ْشُكُرْوَن       ّلٰله

کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں ( ۱)ہللا ہی ہے جس نے تمہارے لئے دریا 

 تالش کرو اور تاکہ تم شکر بجا الؤ۔چلیں اور تم اس کا فضل 
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 یعنی اس کو ایسا بنا دیا کہ تم کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے اس پر سفر کر سکو۔ ۱۔۱۴
 

ََّتَفكَّ  ِِلَ ََلٰيهٍت ِلَٰقْوٍم ي نُْه ۭ ِانَّ ِِفْ ذه ْيًعا ِمٰ ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض ََجِ وه مه ا ِِف السَّ  01ُرْوَن        َوَِسََّر لَُُكْ مَّ

اور آسمان و زمین کی ہر ہرچیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کر دیا ہے 

 جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔( ۱)

مطیع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا ہے، تمہارے  ۱۔۱۲

تہ ہے، جیسے چاند، سورج ستارے، بارش، بادل منافع اور تمہاری معاش سب انہی سے وابس

 اور ہوائیں وغیرہ ہیں۔ اور اپنی طرف سے کا مطلب، اپنی رحمت اور فضل خاص سے۔
 

ا ِبَما ََكنُْوا يَْكس ِ  ِ ِلَيْجزَِي قَْومًۢ َم اّلٰله ْيَن ََل يَْرُجْوَن َاَّيَّ ِ َمنُْوا يَْغِفُرْوا ِلَّلَّ يَْن اه ِ  01ُبْوَن         قُْل ِلَّٰلَّ

آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو ہللا کے دنوں کی توقع نہیں 

 رکھتے، تاکہ ہللا تعاٰلی ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔
 

ُُِٰكْ تُْرَجُعْوَن         01  َمْن َُعَِل َصاِلًحا فَِلنَْفِسٖه ۚ َوَمْن َاَساَۗء فََعلَْْيَا ۡ ُُثَّ ِاٰله َرب

جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لئے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے 

 پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔( ۱)

یعنی ہر گروہ اور فرد کا عمل، اچھا یا برا، اس کا فائدہ یا نقصان خود کرنے والے ہی کو  ۱۔۱٢

 میں نیکی کی ترغیب بھی ہے اور بدی سے ترہیب بھی۔پہنچے گا، کسی دوسرے کو نہیں اس 
 

 ُ لِْنه بهِت َوفَضَّ يِٰ َن الطَّ ُْم ِمٰ َة َوَرَزْقِنه اِۗءيَْل اْلِكتهَب َوالُْحُْكَ َوالنُُّبوَّ ٓ ِاْْسَ تَيْنَا بَِنْ لَِمْْيَ          َولََقْد اه  ۚ 01ْم عََٰل الْعه

ور نبوت دی تھی اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور ا( ۱)یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت 

 نفیس روزیاں دی تھیں اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔

کتاب سے مراد تورات، حکم سے حکومت و بادشاہت یا فہم و قضا کی وہ صالحیت ہے  ۱۔۱٦

 جو فضل خصوصیات اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لئے ضروری ہے۔
 

ُْم  تَيِْنه َن اَْلَْمِر ۚ فََما اْختَلَُفْوٓا ِاَلَّ ِمْنْۢ بَْعِد َما َجاَۗءُِهُ الِْعَْلُ   بَْغيًۢا بَيَِْنُْم ۭ ِانَّ رَ َواه نهٍت ِمٰ َتِلُفْوَن        بَيِٰ َمِة ِفْيَما ََكنُْوا ِفْيِه َُيْ ََّك يَْقِِضْ بَيَِْنُْم يَْوَم الِْقيه  01ب

پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ ( ۱)ں دیں اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلی

جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختالف برپا کر ڈاال یہ جن جن چیزوں میں اختالف کر 

 ۔(۴)تیرا رب کرے گا ( خود)رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان 

ے ہوئے یا جاہ و منصب آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض و عناد کا مظاہرہ کرت ۱۔۱۷

کی خاطر۔ انہوں نے اپنے دین میں، علم آجانے کے باوجود، اختالف یا نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

 کی رسالت سے انکار کیا۔ 

 یعنی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزا دے گا۔ ۴۔۱۷ 
 

َِّبْعهَا َن اَْلَْمِر فَات ْيَن ََل يَْعلَُمْوَن          ُُثَّ َجَعلْنهَك عَٰله َْشِيَْعٍة ِمٰ ِ َِّبْع َاْهَواَۗء اَّلَّ  01َوََل تَت

سو آپ اس پر لگیں رہیں اور نادانوں ( ۱)راہ پر قائم کر دیا ( ظاہر)پھر ہم نے آپ کو دین کی 

 ۔(۴)کی خواہش کی پیروی میں نہ پڑیں 

جاتا ہے کہ وہ  شریعت کے لغوی معنی ہیں، ملت اور منہاج۔ شاہراہ کو بھی شارع کہا ۱۔۱۲

مقصد اور منزل تک پہنچاتی ہے پس شریعت سے مراد، وہ دین ہے جو ہللا نے اپنے بندوں کے 

لئے مقرر فرمایا ہے تاکہ لوگ اس پر چل کر ہللا کی رضا کا مقصد حاصل کرلیں۔ آیت کا مطلب 
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تک ہے ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے یا طریقے پر قائم کر دیا ہے جو آپ کو حق 

 پہنچا دے گا۔ 

جو ہللا کی توحید اور اس کی شریعت سے ناواقف ہیں۔ مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی  ۴۔۱۲

 ہیں۔
 

 ُ ِلِمْْيَ بَْعُضهُْم َاْوِلَياُۗء بَْعٍض ۚ َواّلٰله ِ َشْيـــــ ًا ۭ َوِانَّ الٰظه ُّْغُنْوا َعْنَك ِمَن اّلٰله ُْم لَْن ي  01         َوِلُّ الُْمتَِّقْْيَ   ِاِنَّ

ظالم ( سمجھ لیں کہ)کہ یہ لوگ ہرگز ہللا کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آسکتے ( یاد رکھیں)

 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز ہللا تعاٰلی ہے۔
 

ُّْوِقنُْوَن       ٌة ِلَٰقْوٍم ي َرْْحَ ُر ِللنَّاِس َوُهًدى وَّ
ِٕ
َذا بََصاۗى  11    ھه

اس قوم کے ( ۴)اور ہدایت و رحمت ہے ( ۱)ان لوگوں کے لئے بصیرت کی باتیں ( قرآن)یہ 

 لئے جو یقین رکھتی ہے۔

یعنی ان کے دالئل کا مجموعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی  ۱۔۴۰

 ضروریات و حاجات وابستہ ہیں۔ 

 واال اور آخرت میں رحمت اٰلہی کا موجب ہے۔ یعنی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتالنے ۴۔۴۰
 

ِت   َسَواًۗء مَّ  ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ َعلَهُْم ََكَّلَّ ْ ِت َاْن َنَّ اه يِٰ يَْن اْجََتَُحوا الس َّ ِ ُْكُْوَن        َاْم َحِسَب اَّلَّ   10ْحَياُِهْ َوَمَماَُتُْم ۭ َساَۗء َما َُيْ

ام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں جو ایمان کیا ان لوگوں کا جو برے ک

برا ہے وہ فیصلہ وہ جو کر رہے ( ۱)الئے اور نیک کام کئے ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے 

 ہیں۔

یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہو  ۱۔۴۱

ہ جس دنیا میں وہ برابر تھے، آخرت میں بھی برابر رہیں گے کہ مر کر سکتا یا یہ مطلب ہے ک

یہ بھی ناپید اور وہ بھی ناپید؟ نہ بدکار کو سزا، نہ ایمان و عمل صالح کرنے والے کو انعام، ایسا 

 نہیں ہوگا اس لئے آگے فرمایا ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
 

ِت وَ  وه مه ُ السَّ ى ُكُّ نَْفسٍۢ ِبَما َكَسبَْت َوُِهْ ََل يُْظلَُمْوَن        َوَخلََق اّلٰله  11اَْلَْرَض ِِبلَْحٰقِ َوِلُتْجزه

اور آسمانوں اور زمین کو ہللا نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص کو اس 

 کے کئے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔
 

ِعٖه َوقَلِْبٖه َوَجَعَل عَٰله اَ  َخََتَ عَٰله ََسْ ُ عَٰله ِعَْلٍ وَّ ُ اّلٰله ىُه َوَاَضِلَّ ََذ ِالهــهَٗه َهوه ِ ۭ َافَََل تََذكَُّرْوَن        فََرَءيَْت َمِن اَّتَّ ِْديِْه ِمْنْۢ بَْعِد اّلٰله َوًة ۭ فََمْن ُّيَّ  بََّصِٖه ِغشه

11 

نی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ جس نے اپ

ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے ( ۱)سمجھ بوجھ کے ہللا نے اسے گمراہ کر دیا 

ہے اب ایسے شخص کو ہللا کے بعد کون ہدایت دے ( ۴)اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا 

 سکتا ہے۔

کے باوجود، وہ گمراہی ہی کا راستہ اختیار کرتا ہے جیسے یعنی بلوغ علم اور قیام حجت  ۱۔۴۲

 بہت سے پندار علم میں مبتال گمراہ۔ 

 چنانچہ وہ حق کو دیکھ بھی نہیں پاتا۔ ۴۔۴۲ 
 

ِِلَ  ْهُر ۚ َوَما لَهُْم ِبذه َيا َوَما ُُّيِْلُكنَآ ِاَلَّ الَّ نَْيا نَُمْوُت َوََنْ  11 ِمْن ِعَْلٍ ۚ ِاْن ُِهْ ِاَلَّ يَُظنُّْوَن       َوقَالُْوا َما ِِهَ ِاَلَّ َحيَاتُنَا الُّ
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کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی 

انہیں اس ( دراصل( )۱)ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے 

 ائیاں ہیں اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔کا علم ہی نہیں یہ تو صرف قیاس آر

یہ دہریہ اور ان کے ہم نوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے وہ کہتے  ۱۔۴٤

تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور 

یجہ ہے، جیسے فالسفر کا ایک اس میں موت و حیات کا سلسلہ، محض زمانے کی گردش کا نت

گروہ کہتا ہے چھتیس ہزار سال کے بعد ہرچیز دوبارہ اپنی حالت لوٹ آتی ہے اور یہ سلسلہ، 

بغیر کسی سانح اور مدبر کے، یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا نہ اس کی کوئی ابتداء ہے 

ظریہ، اسے عقل بھی قبول نہیں ظاہر بات ہے یہ ن( ابن کثیر)نہ انتہاء۔ یہ گروہ دوریہ کہالتا ہے 

ابن آدم مجھے ایذاء ' کرتی اور نقل کے بھی خالف ہے، حدیث قدسی ہے، ہللا تعاٰلی فرماتا ہے 

یعنی اس کی طرف افعال کی نسبت کرکے، اسے برا )پہنچاتا ہے۔ زمانے کو برا بھال کہتا ہے 

نہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں میں خود زما( زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں)کہتا ہے، حاالنکہ 

 ۔(البخاری)' تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیرتا ہوں 
 

نَآ ِاْن كُ 
ِٕ
َِبۗى ٓ َاْن قَالُوا اـُْتْوا ِِبه ـــََتُْم ِاَلَّ ا ََكَن ُحجَّ نهٍت مَّ يهتُنَا بَيِٰ ْم اه ِدِقْْيَ         َوِاَذا تُْتٰله عَلَْْيِ  11ْنَُتْ صه

سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تالوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اور جب ان کے 

 (۱)اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو الؤ 

 یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے جو ان کی کٹ حجتی کا مظہر ہے۔ ۱۔۴٢
 

ِيْيُُكْ ُُثَّ يُِمْيُتُُكْ ُُثَّ  ُ ُُيْ َمِة ََل َريَْب ِفْيِه َولهِكنَّ اَْكََثَ النَّاِس ََل يَْعلَُمْوَن          قُِل اّلٰله َمُعُُكْ ِاٰله يَْوِم الِْقيه    11ََيْ

ہللا ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مار ڈالتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن جمع ! آپ کہہ دیجئے

 ھتے۔کرے گا جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سمج
 

ُ الُْمْبِطلُْوَن          َِ ْ ٍذ ُيَّ
ِٕ
اعَُة يَْوَمى ِت َواَْلَْرِض ۭ َويَْوَم تَُقْوُم السَّ وه مه ِ ُمِْلُ السَّ  11َوّلِلٰه

اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہللا ہی کی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل 

 بڑے نقصان میں پڑیں گے۔
 

ى ُكَّ ُامَّ  َزْوَن َما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن        َوتَره ُِبَا ۭ َالَْيْوَم ُّتْ ٓى ِاٰله ِكته ٍة تُْدعه  11ٍة َجاِثَيًة ۣ ُكُّ ُامَّ

ہر گروہ اپنے نامہ اعمال ( ۱)اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی 

 ا۔کی طرف بالیا جائے گا آج تمہیں اپنے کئے کا بدلہ دیا جائے گ

چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہوں یا ان )ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ ہی  ۱۔۴۲

تاآنکہ سب ( فتح القدیر)خوف اور دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہونگے ( کے مخالفین

 کو حساب کتاب کے لئے بالیا جائے گا، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے سے واضح ہے۔
 

بُنَ  َذا ِكته َتنِْسُخ َما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن      ھه  11ا يَْنِطُق عَلَْيُُكْ ِِبلَْحٰقِ ۭ ِاَنَّ ُكنَّا نَس ْ

یہ ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے 

 ۔(۱)تھے 

رتے اور یعنی ہمارے علم کے عالوہ، فرشتے بھی ہمارے حکم سے تمہاری ہرچیز نوٹ ک ۱۔۴٢

 محفوظ رکھتے تھے۔
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ِِلَ ُهَو الَْفْوُز الُْمبِ  ِتٖه ۭ ذه ُْم ِِفْ َرْْحَ ِت فَُيْدِخلُهُْم َرّبُّ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ا اَّلَّ  11ْْيُ     فََامَّ

کئے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت ( ۱)پس لیکن جو لوگ ایمان الئے اور انہوں نے نیک کام 

 گا یہی صریح کامیابی ہے۔ تلے لے لے

یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرکے اس کی اہمیت واضح کر دی اور عمل  ۱۔۲۰

صالح وہ اعمال خیر ہیں جو سنت کے مطابق ادا کئے جائیں نہ کہ ہر وہ عمل جسے انسان اپنے 

 طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نہایت اہتمام اور ذوق شوق کے ساتھ کرے۔
 

ْجرِِمْْيَ وَ  ُُتْ َوُكْنَُتْ قَْوًما مُّ َتْكََبْ يهِّتْ تُْتٰله عَلَْيُُكْ فَاس ْ ْيَن َكَفُرْوا ۣ َافَََلْ تَُكْن اه ِ ا اَّلَّ  10      َامَّ

کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی ( میں ان سے کہوں گا)لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو 

 (۴)ور تم تھے ہی گناہ گار لوگ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے ا( ۱)تھیں 

یہ بطور توبیخ کے ان سے کہا جائے گا، کیونکہ رسول ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے  ۱۔۲۱

 ہللا کے احکام انہیں سنائے تھے، لیکن انہوں نے پروا ہی نہیں کی تھی۔ 

ی گناہ یعنی حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کیا اور ایمان نہیں الئے، بلکہ تم تھے ہ ۴۔۲۱

 گار۔
 

َّظُ  اعَُة   ِاْن ن ا نَْدِرْي َما السَّ اعَُة ََل َريَْب ِفْْيَا قُلَُْتْ مَّ السَّ ِ َحق  وَّ ُن ِبُمْستَْيِقِنْْيَ       َوِاَذا ِقْيَل ِانَّ َوْعَد اّلٰله َما ََنْ  11نُّ ِاَلَّ َظنًّا وَّ

قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں  اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ ہللا کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور

تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے؟ ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا 

 (۱)ہے لیکن ہمیں یقین نہیں 

 یعنی قیامت کا وقوع، محض ظن و تخمین ہے، ہمیں تو یقین نہیں کہ یہ واقعی ہوگی۔ ۱۔۲۴
 

ُت َما َُعِ  اه يِٰ ََتْزُِءْوَن      َوبََدا لَهُْم س َ ا ََكنُْوا ِبٖه يَس ْ ْم مَّ  11لُْوا َوَحاَق ِّبِ

اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں 

 گھیر لیا۔

یعنی قیامت کا عذاب، جسے وہ مذاق یعنی انہونا سمجھتے تھے، اس میں وہ گرفتار ہوں  ۱۔۲۲

 گے۔
 

ْن نهِّٰصِيَْن       َوِقْيلَ  ىُُكُ النَّاُر َوَما لَُُكْ ِمٰ َذا َوَمْاوه ـىُُكْ مََكَ نَِسيَُْتْ ِلَقاَۗء يَْوِمُُكْ ھه  11 الَْيْوَم نَنْسه

( ۱)اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھال دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو 

 ہارا مددگار کوئی نہیں۔بھال دیا تھا تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور تم

کیا میں نے تجھے بیوی نہیں 'جیسے حدیث میں آتا ہے۔ ہللا اپنے بعض بندوں سے کہے گا  ۱۔۲٤

دی تھی؟ کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحتی 

ہا۔ وہ کہے گا ہاں یہ تو میں نہیں دیئے تھے؟ تو سرداری بھی کرتا اور چنگی بھی وصول کرتا ر

ہللا تعاٰلی پوچھے گا، کیا تجھے میری مالقات کا یقین تھا؟ وہ کہے گا، ! ٹھیک ہے میرے رب

بھول جاؤں گا جیسے تو ( تجھے جہنم میں ڈال کر)نہیں، ہللا تعاٰلی فرمائے گا پس آج میں بھی 

 (صحیح مسلم)مجھے بھولے رہا 
 

ْذُُتْ  َ نَُُّكُ اَّتَّ ِلُُكْ ِِبَ َتْعَتُبْونَ ذه َرُجْوَن ِمِْنَا َوََل ُِهْ يُس ْ نَْيا ۚ فَالَْيْوَم ََل ُُيْ وُة الُّ ْتُُكُ الَْحيه غَرَّ ِ ُهُزًوا وَّ يهِت اّلٰله  11        اه
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یہ اس لئے ہے کہ تم نے ہللا تعاٰلی کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں 

سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے ( دوزخ)کے دن نہ تو یہ دھوکے میں ڈال رکھا تھا، پس آج 

 عذر و معذرت قبول کیا جائے گا۔
 

لَِمْْيَ        ِت َوَرٰبِ اَْلَْرِض َرٰبِ الْعه وه مه ِ الَْحْمُد َرٰبِ السَّ
 11فَِلِٰله

 پس ہللا کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالنہار ہے۔
 

ِت َواَْلَْرِض ۠ َوُهَو الَْعزِيُْز الَْحـِكْْيُ       َوََلُ اْلِكَْبِ  وه مه    11ََّيُۗء ِِف السَّ

ہے اور وہی غالب اور حکمت واال ( ۱)بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ( بزرگی اور)تمام 

 ہے۔

ائْی فََمْن نَاَزَعنِْی جیسے حدیث قدسی میں ہللا تعاٰلی فرماتا ہے اَْلَعظََمۃُ اَِذاِرْی َواْلِکْبریاُء ِردَ  ۱۔۲۷

 (صحیح مسلم)َواِحًدا ِمْنھَُما اَْسَکْنتُہُ نَاِریْ 
 

  26پارہ  

 

 سورة األحقاف
 (۲٢۔ تعداد آیات  ٤٦سورة األحقاف ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ            ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 یت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہا

 
ـۗم       ۚ Ǻحه

 حم
 

ِ الَْعزِيِْز الَْحِكْْيِ      ِب ِمَن اّلٰله  Ąتََْنِيُْل اْلِكته

 (۱)اس کتاب کا اتارنا ہللا تعاٰلی غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ 

یہ فواتح سورہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف ہللا کو ہے اس لیے ان کے  ۱۔۴

یں پڑنے کی ضرورت نہیں تاہم ان کے دو فائدے بعض مفسرین نے بیان کیے معانی و مطالب م

 ہیں جنہیں ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔
 

ْيَن َكَفُرْوا َُعَّ  ِ ى ۭ َواَّلَّ َسمًّ ِت َواَْلَْرَض َوَما بَيَِْنَُمآ ِاَلَّ ِِبلَْحـٰقِ َوَاَجٍل مُّ وه مه  Ǽ   آ ُانِْذُرْوا ُمْعرُِضْوَن  َما َخلَْقنَا السَّ

ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ 

اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ ( ۱)ہی ایک مدت معین کے لئے پیدا کیا ہے 

 (۴)موڑ لیتے ہیں۔ 
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انسانوں کی یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور وہ ہے  ۱۔۲

آزمائش۔ دوسرا اس کے لئے ایک وقت بھی مقرر ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو آسمان اور 

زمین کا موجودہ نظام سارا بکھر جائے گا۔ نہ آسمان، یہ آسمان ہوگا نہ زمین، یہ زمین ہوگی۔ یوم 

 سورہ ابراھیم۔"تبدل االرض غیر االرض والسموات 

ث حساب اور جزا سے جو انہیں ڈرایا جاتا ہے وہ اس یعنی عدم ایمان کی صورت میں بع ۴۔۲

 کی پرواہی نہیں کرتے اس پر ایمان التے ہیں نہ عذاب اخروی سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں۔
 

ٌك ِِف السَّ  ِ َاُرْوِِنْ َماَذا َخلَُقْوا ِمَن اَْلَْرِض َاْم لَــهُْم ِْشْ ا تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله ْن ِعَْلٍ ِاْن ُكْنَُتْ قُْل َاَرَءيَُْتْ مَّ َذآ َاْو َاثهَرٍة ِمٰ ْن قَْبِل ھه ٍب ِمٰ ِت ۭ ِايُْتْوِِنْ ِبِكته وه مه

ِدِقْْيَ      Ćصه

بھال دیکھو تو جنہیں تم ہللا کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں ! آپ کہہ دیجئے

اگر تم سچے ہو تو اس ( ۱) نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں کون سا حصہ ہے

 ۔(۴)سے پہلے ہی کوئی کتاب یا کوئی علم ہے جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس الؤ 

ارایتم یعنی اخبرونی یا ارونی یعنی ہللا کو چھوڑ کر جن بتوں یا شخصیات کی تم عبادت  ۱۔٤

لیا ہے  کرتے ہو مجھے بتالؤ یا دکھالؤ کہ انہوں نے زمین وآسمان کی پیدائش میں کیا حصہ

مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین کی پیدائش میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ مکمل 

طور پر ان سب کا خالق صرف ایک ہللا ہے تو پھر تم ان غیر حق معبودوں کو ہللا کی عبادت 

 میں کیوں شریک کرتے ہو ۔

لکھی ہو تو وہ ال کر دکھاؤ  یعنی کسی نبی پر نازل شدہ میں یا کسی منقول روایت میں یہ بات۴۔٤

تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے اثارہ من علم کے معنی واضح علمی دلیل کے 

کئے ہیں اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور اثارہ من علم سے عقلی دلیل مراد ہوگی یعنی 

بنیاد پر روایت کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی 

کے کیے گئے ہیں یا بقیۃ من علم پہلے انبیاء علیم السالم کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ جو قابل 

 اعتماد ذریعے سے نقل ہوتا آیا ہو اس میں یہ بات ہو۔
 

ٓ ِاٰله يَْوِم الْ  َتِجْيُب ََلٗ ِ َمْن َلَّ يَس ْ َّْدُعْوا ِمْن ُدْوِن اّلٰله ْن ي ِفلُْوَن      َوَمْن َاَضلُّ ِممَّ ْم غه ِ
ِٕ
َمِة َوُِهْ َعْن ُدعَإِۗى  Ĉِقيه

اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ جو ہللا کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک 

 (۱)اس کی دعا قبول نہ کرسکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بےخبر ہوں 

مدد کے لئے پکارتے ہیں جو یعنی یہی سب سے بڑے گمراہ ہیں جو پتھر کی مورتیوں کو  ۱۔٢

 قیامت تک جواب دینے سے قاصر۔ ہیں اور قاصر ہی نہیں بلکہ بالکل بےخبر ہیں۔
 

ِفرِْيَن       ْم كه ََكنُْوا ِبِعَباَدَِتِ  Čَوِاَذا ُحِّشَ النَّاُس ََكنُْوا لَهُْم َاْعَداًۗء وَّ

ور ان کی پرستش سے اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہوجائیں گے ا

 (۱)صاف انکار کر جائیں گے۔ 

یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے مثال سورہ یونس سورہ مریم  ۱۔ ٦

سورہ عنکبوت وغیر ھا من االیات دنیا میں ان معبودوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو غیر ذی روح 

ں ہللا تعاٰلی ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا ہی( سورج آگ)جمادات ونباتات اور مظاہر قدرت 

فرمائے گا اور یہ چیزیں بول کر بتالئیں گی کہ ہمیں قطعا اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہماری 

عبادت کرتے اور ہمیں تیری خدائی میں شریک گردانتے تھے بعض کہتے ہیں کہ زبان قال سے 

کریں گی وہللا اعلم معبودوں کی دوسری قسم نہیں ہے زبان حال سے وہ اپنے جذبات کا اظہار 

وہ ہے جو انبیاء علیہم السالم مالئکہ اور صالحین میں سے ہیں جیسے عیسی، حضرت عزیر 
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علیہما السالم اور دیگر عباد ہللا الصالحین ہیں یہ ہللا کی بارگاہ میں اسی طرح کا جواب دیں گے 

میں منقول ہے عالوہ ازیں شیطان بھی جیسے حضرت عیسٰی علیہ السالم کا جواب قرآن کریم 

انکار کریں گے جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون۔ 

اظہار براءت کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں ( اپنے عابدین سے)القصص۔ ہم تیرے سامنے 

 کرتے تھے
 

نه  يهتُنَا بَيِٰ ْم اه ِبْْيٌ       َوِاَذا تُْتٰله عَلَْْيِ ٌر مُّ َذا ِْسْ ا َجاَۗءُِهْ   ھه ْيَن َكَفُرْوا ِللَْحٰقِ لَمَّ ِ  ۭ Ċٍت قَاَل اَّلَّ

اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جب کہ ان 

 کے پاس آچکی، کہہ دیتے ہیں کہ یہ صریح جادو ہے۔
 

ىُه ۭ قُ  ى ِبهٖ َاْم يَُقْولُْوَن افََْته ِ َشْيـــــ ًا ۭ ُهَو َاْعََلُ ِبَما تُِفْيُضْوَن ِفْيِه ۭ َكفه يُْتٗه فَََل تَْمِلُكْوَن ِلْ ِمَن اّلٰله ِحْْيُ      ْل ِاِن افََْتَ ا بَيِْنْ َوبَيْنَُُكْ ۭ َوُهَو الَْغُفْوُر الرَّ  َشهِْيدًۢ

Ď 

کہ اگر میں ہی اسے ! کہہ دیجئےہے آپ ( ۱)کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا 

تم اس قرآن ( ۴)بنا الیا ہوں تو میرے لئے ہللا کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے 

میرے اور تمہارے درمیان ( ۲)کے بارے میں جو کچھ سن رہے ہو اسے ہللا خوب جانتا ہے 

 (۲)اور وہ بخشنے واال مہربان ہے۔ ( ٤)گواہی کے لئے وہی کافی ہے 

اس حق سے مراد جو ان کے پاس آیا قرآن کریم ہے اس کے اعجاز اور قوت تاثیر کو دیکھ  ۱۔۲

کر وہ اسے جادو سے تعبیر کرتے پھر اس سے بھی انحراف کر کے یا اس سے بھی بات نہ 

 بنتی تو کہتے کہ یہ تو محمد صلی ہللا علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کالم ہے ۔

ح ہو کہ میں ہللا کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور یہ کالم بھی یعنی اگر تماری یہ بات صحی۴۔۲

میرا اپنا گھڑا ہوا ہے پھر تو یقینا میں بڑا مجرم ہوں ہللا تعاٰلی اتنے بڑے جھوٹ پر مجھے 

پکڑے بغیر تو نہیں چھوڑے گا اور اگر ایسی کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ میں جھوٹا 

مت کرتا بلکہ ایسی حالت میں مجھے مواخذہ الہی سے بچانے کا  ہوں اور میری کوئی مدد بھی

تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ 

َل َعلَْینَا بَْعَض ااْلَقَاِوْیِل )  ڮ28ْنهُ اْلَوتِْیَن  ثُمَّ لَقَطَْعنَا مِ  ۘ  25اَلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْلیَِمْیِن   ۘ   22َولَْو تَقَوَّ

ْن اََحٍد َعْنهُ ٰحِجـِزْیَن    (22:۔ الحاقہ88(  27فََما ِمْنُكْم مِّ

یعنی جس جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، کبھی اسے جادو، کبھی کہانت  ۲۔۲

 اور کبھی گھڑا ہوا کہتے ہو۔ ہللا اسے خوب جانتا ہے یعنی وہی تمہاری ان مذموم حرکتوں کا

 تمہیں بدلہ دے گا

وہ اس بات کی گواہی کے لئے کافی ہے کہ یہ قرآن اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور  ٤۔۲۔ 

 وہی تمہاری تکذیب و مخالفت کا بھی گواہ ہے۔ اس میں بھی ان کے لئے سخت وعید ہے۔ 

لے  اس کے لیے جو توبہ کر لے ایمان لے آئے اور قرآن کو ہللا تعاٰلی کا سچا کالم مان ۲۔۲

 مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے ہللا کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جاؤ۔
 

 ٓ َِّبــُع ِاَلَّ َما يُْوْحه ُسِل َوَمآ َاْدِرْي َما يُْفَعُل ِِبْ َوََل ِبُُكْ ۭ ِاْن َات َن الرُّ ِبْْيٌ  قُْل َما ُكْنُت ِبْدعًا ِمٰ  Ḍ       ِاَلَّ َوَمآ َاََن ِاَلَّ نَِذْيٌر مُّ

نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ( ۱)کہ میں کوئی بالکل انو کھا پیغمبر نہیں ! آپ کہہ دیجئے

۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری (۴)ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا 

 طرف وحی بھیجی جاتی ہے اور میں تو صرف علی االعالن کر دینے واال ہوں۔

  اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آ چکے ہیں۔ یعنی پہال ۱۔٢
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یعنی دنیا میں، میں مکے میں ہی رہوں گا یا یہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑے گا،  ۴۔٢

مجھے موت طبعی آئے گی یا تمہارے ہاتھوں میرا قتل ہوگا؟ تم جلدی ہی سزا سے دو چار 

ہیں دی جائے گی؟ ان تمام باتوں کا علم صرف ہللا کو ہے۔ مجھے نہیں ہونگیں یا لمبی مہلت تم

معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا تاہم آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اہل 

ایمن جنت میں اور کافر جہنم میں جائیں گے اور حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ 

کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا گیا تو فرمایا وہللا ما ادری وانا  وسلم کی وفات پر جب ان

رسول ہللا ما یفعل بی وال بکم ۔ صحیح بخاری۔ ہللا کی قسم مجھے ہللا کا رسول ہونے کے باوجود 

علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اس سے کسی ایک معین شخص 

کی نفی ہے اال یہ کہ ان کی بابت بھی نص موجود ہو جیسے عشرہ کے قطعی انجام کے علم 

 مبشرہ اور اصحاب بدر وغیرہ۔
 

اِۗءيَْل عَٰله ِمثِِْلٖ  ٓ ِاْْسَ ْنْۢ بَِنْ ِ َوَكَفْرُُتْ ِبٖه َوَشهَِد َشاِهٌد ِمٰ َ قُْل َاَرَءيَُْتْ ِاْن ََكَن ِمْن ِعْنِد اّلٰله ُُتْ ۭ ِانَّ اّلٰله َمَن َواْسـَتْكََبْ ِلِمْْيَ        فَاه    01ََل َُّيِْدي الـْـَقْوَم الٰظه

ہللا ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی ( قرآن)اگر یہ ! آپ کہہ دیجئے

اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور ایمان بھی ال چکا ہو اور تم نے 

 موں کو راہ نہیں دکھاتا۔تو بیشک ہللا تعاٰلی ظال( ۱)سرکشی کی ہو 

اس شاہد بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہے۔ بنی  ۱۔۱۰

اسرائیل میں سے ہر ایمان النے واال اس کا مصداق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکے میں رہنے 

راد واال کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے کیونکہ یہ سورت مکی ہے بعض کے نزدیک اس سے م

امام شوکانی نے ( صحیح بخاری)عبد ہللا بن سالم ہیں اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں 

کا مطلب تورات کی گواہی جو قرآن ( اس جیسی کتاب کی گواہی)اسی رائے کو ترجیح دی ہے 

کے منزل من ہللا ہونے کی تصدیق ہے۔ کیونکہ قرآن بھی توحید و معاد کے اثبات میں تورات ہی 

مثل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی گواہی اور ان کے ایمان النے کے بعد اس کے منزل کی 

من ہللا ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد تمہارے انکار استکبار کا 

 بھی کوئی جواز نہیں ہے تمہیں اپنے اس رویے کا انجام سوچ لینا چاہئے
 

ْيَن َكَفُرْوا ِ َذآ اِ  َوقَاَل اَّلَّ َيُقْولُْوَن ھه َبُقْوََنٓ ِالَْيِه ۭ َوِاْذ لَْم َُّيَْتُدْوا ِبٖه فَس َ ا س َ ا مَّ َمنُْوا لَْو ََكَن َخْْيً ْيَن اه ِ ٌ        ِلَّلَّ َْ   00فٌْك قَِد

بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم ( دین)اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ 

تے اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس یہ کہہ دیں سے سبقت کرنے نہ پا

 (۱)گے کہ قدیمی جھوٹ ہے 

کفار مکہ، حضرت بالل، عمار، صہیب اور خباب رضی ہللا عنہم جیسے مسلمانوں کو،  ۱۔۱۱

جو غریب و قالش کے لوگ تھے لیکن اسالم قبول کرنے میں انہیں سب سے پہلے شرف حاصل 

ہتے کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت و ذی مرتبہ لوگ ہوا، دیکھ کر ک

سب سے پہلے اسے قبول کرتے نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان التے۔ یعنی اپنے طور پر انہوں نے 

اپنی بابت یہ فرض کر لیا کہ ہللا کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے اگر یہ دین بھی ہللا کی 

عاٰلی ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتا اور جب ہم نے طرف سے ہوتا تو ہللا ت

اسے نہ اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ ہے یعنی قرآن کو انہوں نے پرانا 

جھوٹ قرار دیا ہے جیسے وہ اسے اساطیر االولین بھی کہتے تھے حاالنکہ دنیاوی مال ودولت 

جیسے ان کو مغالظہ ہوا یا شیطان نے مغالطے )لیت کی دلیل نہیں میں ممتاز ہونا عند ہللا مقبو

عند ہللا مقبولیت کے لیے تو ایمان واخالص کی ضرورت ہے اور اس دولت ایمان ( میں ڈاال
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واخالص سے وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ جیسے وہ مال ودولت آزمائش کے طور پر جس 

 کو چاہتا ہے دیتا ہے۔
 

ْيَن َظلَُمْوا     ڰ وَ َوِمْن قَْبِِلٖ كِ  ِ ٌق ِلَٰساًَن َعَرِبيًّا ِلُٰيْنِذَر اَّلَّ َصٰدِ ٌب مُّ َذا ِكته ًة ۭ َوھه َرْْحَ ٓ ِاَماًما وَّ ُب ُمْوٰسه ى ِللُْمْحِسـِنْْيَ      ته  01ۚبُّْشه

اور اس سے پہلے موسٰی کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی 

 کہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک کاروں کو بشارت ہو۔عربی زبان میں تا

 
َزنُْوَن       ْم َوََل ُِهْ َُيْ ُ ُُثَّ اْسـتَـَقاُمْوا فَََل َخْوٌف عَلَْْيِ ُّنَا اّلٰله ْيَن قَالُْوا َرب ِ  ۚ 01ِانَّ اَّلَّ

بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ہللا ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف 

 ہ غمگین ہونگے۔ہوگا ن
 

ْيَن ِفْْيَا   ۚ َجَزاۗءًۢ ِبَما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن       ِِلِ ُب الَْجنَِّة خه َك َاْْصه
ِٕ
ى
ۗ  01ُاوله

 یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔
 

ـنًا   ۭ َْحَ  يِْه ِاْحسه نَْساَن ِبَواِلَ ْينَا اَْلِ ٗه وَ َوَوصَّ ََ َاُشدَّ ٓ ِاَذا بَلَ ُِلٗ ثَلهثُْوَن َشهًْرا   َۭحِٰته ُِلٗ َوِفصه َوَضَعْتُه ُكْرًها   ۭ َوَْحْ ٗه ُكْرًها وَّ ََ َاْربَِعْْيَ َسـنًَة   قَاَل َرٰبِ لَْتُه ُامُّ بَلَـ

يَّ  ٓ َانَْعْمَت عََٰلَّ َوعَٰله َواِلَ َِّّتْ ٓ َاْن َاْشُكَر ِنْعَمَتَك ال ْ ِمَن الُْمْسِلِمْْيَ  َاْوِزْعِنْ ْ تُبُْت ِالَْيَك َوِاِّنٰ َِّّتْ ڝ ِاِّنٰ ىُه َوَاْصِلْح ِلْ ِِفْ ُذٰرِي      َوَاْن َاُْعََل َصاِلًحا تَْرضه

01 

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے 

اس کے حمل کا ( ۱)ف برداشت کرکے اسے جنا اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلی

یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور ( ۴)اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس مہینے ہے 

کہ ( ٤)تو کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے ( ۲)چالیس سال کی عمر کو پہنچا 

ماں باپ پر انعام کیا ہے اور میں تیری اس نعمت کا شکر بجا الؤ جو تو نے مجھ پر اور میرے 

یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اوالد کو بھی صالح 

 بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

اس مشقت وتکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے  ۱۔۱۲

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے کیونکہ نو ماہ  ہے جس سے

تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی کی تکلیف صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے باپ کی 

اس میں شرکت نہیں اسی لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے 

بتالیا گیا ہے ایک صحابی نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے پوچھا اور باپ کا درجہ اس کے بعد 

میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری 

ماں اس نے پھر یہی پوچھا آپ نے یہی جواب دیا تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیاچھوتھی مرتبہ 

 نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ صحیح مسلم۔ پوچھنے پر آپ صلی ہللا علیہ وسلم 

فَِصا ل،ُ کے معنی، دودھ چھڑانا ہیں۔ اس سے بعض صحابہ نے استدالل کیا ہے کہ کم از  ۴۔۱٢

کم مدت حمل چھ مہینے یعنی چھ مہینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو 

مہینے ( ۴٤)رضاعت دو سال  وہ بچہ حالل ہی ہوگا، حرام نہیں۔ اس لئے کہ قرآن نے مدت

 بتالئی ہے، اس حساب سے مدت حمل صرف چھ مہینے ہی باقی رہ جاتی ہے۔ 

ہُ )کمال قدرت ۲۔۱٢ سال سے تعبیر  ۱۲کے زمانے سے مراد جوانی ہے، بعض نے اسے ( اَْشدُّ

کیا ہے، حٰتی کہ پھر بڑھتے بھڑتے چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا یہ عمر قوائے عقلی کے 

بلوغ کی عمر ہے اسی لیے مفسرین کی رائے ہے کہ ہر نبی کو چالیس سال کے بعد ہی مکمل 

 نبوت سے سرفراز کیا گیا ۔
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اَْوِزغنِْی بمعنی اَْلِھْمنِْی ہے، مجھے توفیق دے۔ اس سے استدالل کرتے ہوئے علماء نے کہا  ٤۔۱٢

بی اَْوزْغنِْی سے ِمَن کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہئے۔ یعنی رَ 

اْلُمْسلِمْیَن تک۔ کو پہنچ گیا، یہ عمر قوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمر ہے۔ اس لئے مفسرین 

 کی رائے ہے کہ ہر نبی کو چالیس سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا گیا
 

لُْوا َونََتَجا ْيَن نََتَقبَُّل َعِْنُْم َاْحَسَن َما َُعِ ِ َك اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ ْي ََكنُْوا يُْوعَُدْوَن      ُاوله ِ ْدِق اَّلَّ ِب الَْجــنَِّة ۭ َوعَْد الٰصِ ٓ َاْْصه ْم ِِفْ َِتِ اه  01َوُز َعْن َسـيِٰ

یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بعض اعمال سے 

ان سے کیا جاتا  درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں ہیں۔ اس سچے وعدے کے مطابق جو

 ہے۔
 

ٓ َاْن ُاْخَرَج َوقَْد َخلَِت الُْقُرْوُن ِمْن قَْبِٰلْ ۚ َوَهَُ  ِنِنْ ُْكَآ َاتَِعده
َّ يِْه ُاٰفٍ ل ْي قَاَل ِلَواِلَ ِ ٓ َواَّلَّ َذآ ِاَلَّ ِ َحق  ښ فَيَُقْوُل َما ھه ِمْن ڰ ِانَّ َوعَْد اّلٰله َ َويَِْلَ اه ِ اّلٰله َتِغْيٰثه ا يَس ْ

ِلْْيَ        َاَساِطْْيُ   01 اَْلَوَّ

تم مجھ سے یہ کہتے رہو گے ( ۱)اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آگیا 

وہ دونوں ( ۴)کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں 

ن لے آ، بیشک ہللا کا جناب باری میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایما

 ۔(۲)وعدہ حق ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں 

مذکورہ آیت میں سعادت مند اوالد کا تذکرہ تھا جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی  ۱۔۱۷

کرتی ہے اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اوالد 

ر کیا جارہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے اف لکما افسوس ہے تم پر کا ذک

اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی نافرمان اوالد باپ کی ناصحانہ 

باتوں پر یا دعوت ایمان وعمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظہار کرتی ہے جس کی 

 اجازت نہیں ہے یہ آیت عام ہے ہر نافرمان اوالد اس کی مصداق ہے۔اوالد کو قظعا 

مطلب ہے کہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آئے۔ حاالنکہ دوبارہ زندہ ہونے کا ۴۔۱۷

 مطلب قیامت والے دن زندہ ہونا ہے جس کے بعد حساب ہوگا۔ 

ور والدین کے درمیان اسی طرح ماں باپ مسلمان ہوں اور اوالد کافر، تو وہاں اوالد ا ۲۔۱۷

 تکرار اور بحث ہوتی ہے جس کا ایک نمونہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔
 

نِْس ۭ ِاِنَُّ  َن الِْجٰنِ َواَْلِ ٓ ُاَمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمٰ ُم الَْقْوُل ِِفْ ْيَن َحقَّ عَلَْْيِ ِ َك اَّلَّ
ِٕ
ى
ۗ ِْيَن      ُاوله ِِ  01ْم ََكنُْوا خه

ان جنات اور انسانوں کے ( ۱)وعدہ صادق آگیا ( ہللا کے عذاب کا)وہ لوگ ہیں جن پر  یہی

 یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے۔( ۴)گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے 

اَلَْملَــــ َنَّ )جو پہلے ہللا کے علم میں تھا، یا شیطان کے جواب میں جو ہللا نے فرمایا تھا  ۱۔۱۲

ْن تَبَِعَك ِمْنھُْم اَْجَمِعْینَ َجھَنََّم   ۔(45:۔ص14( ِمْنَك َوِممَّ

یعنی یہ بھی ان کافروں میں شامل ہوگئے جو انسانوں اور جنوں میں سے قیامت والے دن  ۴۔۱۲ 

 نقصان اٹھانے والے ہونگے۔
 

الَهُْم َوُِهْ ََل يُْظلَ  َْيُْم َاُْعَ ِٰ لُْوا ۚ َوِلُيَوف ا َُعِ مَّ ٌت ِمٰ ٍٰ َدَرجه ُُ  01ُمْوَن     َوِل

تاکہ انہیں ان کے اعمال کا ( ۱)اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے 

 (۴)پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ 

مومن اور کافر دونوں کا ان کے عملوں کے مطابق ہللا کے ہاں مرتبہ ہوگا مومن مراتب  ۱۔۱٢

گنہگار  ۱۔۱٢افر جہنم کے پست ترین درجوں میں ہوں گے ۔عالیہ سے سرفراز ہوں گے اور ک
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کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نیکوکار کے صلے میں کمی نہیں ہوگی۔ 

 بلکہ ہر ایک کو خیر یا شر میں سے وہی ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔
 

ْيَن َكَفُرْوا عََٰل النَّاِر ۭ َاذْ  ِ ـَزْوَن عََذاَب الْهُْوِن ِبَما َويَْوَم يُْعَرُض اَّلَّ َتْمَتْعَُتْ ِّبَا ۚ فَالَْيْوَم ُّتْ نَْيا َواس ْ بهِتُُكْ ِِفْ َحيَاتُُِكُ الُّ ْوَن ِِف اَْلَْرِض ِبغَْْيِ َهْبَُتْ َطيِٰ ُكْنَُتْ تَْسـتَْكَِبُ

   11الَْحٰقِ َوِبَما ُكْنَُتْ تَْفُسُقْوَن      

تم نے اپنی نیکیاں دنیا ( کہا جائے گا( )۱)ئے جائیں گے اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر ال

کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان کا فائدہ نہ اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی 

اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی ( ۴)سزا دی جائے گی 

 (۲)کہ تم حکم عدولی کرتے تھے 

ی اس وقت کو یاد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے جائیں گے اور وہ یعن ۱۔۴۰

جہنم کی آگ دیکھ رہے یا اس کے قریب ہوں گے بعض نے یعرضون کے معنی یعذبون کے 

کیے ہیں اور بعض کہتے ہیں کالم میں قلب ہے مطلب ہے جب آگ ان پر پیش کی جائے گی 

 (فتح القدیر)تعرض النار علیھم 

طیبات سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان ذوق وشوق سے کھاتے پیتے اور استعمال  ۴۔۴۰

کرتے اور لذت وفرحت محسوس کرتے لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہو تو بات 

اور ہے جیسے مومن کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی اطاعت کر کے شکر الہی 

ے لیکن فکر آخرت سے بےنیازی کے ساتھ ان کا استعمال انسان کو کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہ

سرکش اور باغی بنا دیتا ہے جیسے کافر کرتا ہے اور یوں وہ ہللا کی ناشکری کرتا ہے چنانچہ 

مومن کو تو اس کے شکر و اطاعت کی وجہ سے یہ نعمتیں بلکہ ان سے بدرجہا بہتر نعمتیں 

 آخرت میں پھر مل جائیں گی۔

کے عذاب کے دو سبب بیان فرمائے، ناحق تکبر، جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع ان  ۲۔۴۰

کرنے سے گریز کرتا ہے اور دوسرا فسق۔ بےخوفی کے ساتھ معاصی کا ارتکاب یہ دونوں 

باتیں تمام کافروں میں مشترکہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا 

 چاہیئے۔
 

ٓ َاَخاُف عَلَْيُُكْ عََذاَب يَْوٍم َعِظْْيٍ      َاَخا عَاٍد ۭ ِاْذ َانَْذَر قَْوَمٗه ِِبَْلَْحَقاِف َوقَْد َخلَِت النُُّذُر ِمْنْۢ بَْْيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفٖهٓ َاَلَّ تَعْ َواْذُكْر  ْ َ ۭ ِاِّنٰ  10ُبُدْوٓا ِاَلَّ اّلٰله

اور یقیناً اس ( ۱)ی قوم کو احقاف میں ڈرایا اور عاد کے بھائی کو یاد کرو، جبکہ اس نے اپن

سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے ہللا تعاٰلی کے 

 ۔(۴)اور کی عبادت نہ کرو بیشک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں 

کے معنی پہاڑ اور غار  احقاف حقف کی جمع ہے ریت کا بلند مستطیل ٹیلہ بعض نے اس ۱۔۴۱

کے کیے ہیں یہ حضرت ہود علیہ السالم کی قوم عاد اولی کے عالقے کا نام ہے جو حضر موت 

کے قریب تھا کفار کہ کی تکذیب کے پیش نظر نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ( یمن)

 گزشتہ انبیاء علیہم السالم کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ۔

عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، جسے اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے بجا طور پر یوم ۴۔۴۱

 بڑا دن کہا گیا ہے۔
 

ِدِقْْيَ       ِلهَِتنَا ۚ فَْاِتنَا ِبَما تَِعُدََنٓ ِاْن ُكْنَت ِمَن الٰصه  11قَالُْوٓا َاِجْئتَـنَا ِلَتْاِفَكنَا َعْن اه

( کی پرستش)ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں  قوم نے جواب دیا کیا آپ ہمارے پاس اس لئے آئے

پس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر ال ( ۱)سے باز رکھیں 

 ڈالیں۔
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لتافکنا لتصرفنا یا لتمنعنا یا لتزیلنا سب متقارب المعنی ہیں تاکہ تو ہمیں ہمارے معبودوں  ۱۔۴۴

 کی پرستش سے پھیر دے روک دے ہٹا دے۔
 

ـهَلُْوَن      قَاَل  ىُُكْ قَْوًما َّتْ ٓ َاره ْ ِكِّنٰ آ ُاْرِسلُْت ِبٖه َوله ُِٰغُُكْ مَّ ِ ڮ َوُابَل ََّما الِْعَْلُ ِعْنَد اّلٰله  11ِان

علم تو ہللا ہی کے پاس ہے میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا ( اس کا)کہا ( حضرت ہود نے)

 (۴)ا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو لیکن میں دیکھت( ۱)وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں 

یعنی عذاب کب آئے گا یا دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں تمہیں عذاب دیا جائے گا  ۱۔۴۲

اس کا علم صرف ہللا کو ہے وہی اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے میرا کام تو صرف 

 پیغام پہچانا ہے۔ 

دوسرے، مجھ سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو  کہ ایک کفر پر اصرار کر رہے ہو۔ ۴۔۴۲

 جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔
 

ْمِطُرََن ۭ بَْل ُهَو َما اْسـَتْعــَجلْ  َذا عَاِرٌض مُّ ْم   قَالُْوا ھه َتْقِبَل َاْوِديـَـَِتِ س ْ ا َرَاْوُه عَاِرًضا مُّ    11َُتْ ِبٖه ِۭريٌْح ِفْْيَا عََذاٌب َاِلْْيٌ      فَلَمَّ

جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے، پھر 

ہے جس کی تم جلدی ( عذاب)بلکہ دراصل یہ ابر وہ ( نہیں( )۱)یہ بادل ہم پر برسنے واال ہے 

 (۲)ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ ( ۴)کر رہے تھے 

منڈتے بادل دیکھ کر خوش ہوئے کہ عرصہ دراز سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی ا ۱۔۴٤

 اب بارش ہوگی بادل کو عارض اس لیے کہا ہے کہ بادل عرض آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔

یہ حضرت ہود علیہ السالم نے انہیں کہا کہ یہ محض بادل نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے  ۱۔۴٤

 ہو۔ بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی النے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ 

یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کی ہالکت ہوئی ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور ہللا  ۲۔۴٤

کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہرچیز کو تباہ کر گئی اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضرت 

عائشہ رضی ہللا عنہ نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر 

کہ بارش ہوگی لیکن آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس خوش ہوتے ہیں 

تشویش کے آثار نظر آتے ہیں آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی ہللا عنہا اس بات 

کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا جب کہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی 

ادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ہالک کر دی گئی اس قوم نے بھی ب

البخاری۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب باد تند چلتی تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم یہ دعا 

پڑھتے اللھم انی اسالک خیرھا وخیر ما فیھا وخیر ما ارسلت بہ واغوذبک من شرھا وشر ما 

و جاتے تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو ارسلت بہ اور جب آسمان پر بادل گہرے ہ

جاتا اور خوف کی سی ایک کیفیت آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر طاری ہو جاتی جس سے آپ صلی 

 (صحیح مسلم)ہللا علیہ وسلم اطمینان کا سانس لیتے 
 

كِ  ٓى ِاَلَّ َمسه َا فََاْصَبُحْوا ََل يُره ْمِر َرّٰبِ ءٍۢ ِِبَ ُر ُكَّ ََشْ زِي الَْقْوَم الُْمْجرِِمْْيَ      تَُدٰمِ ِِلَ ََنْ  11ُِنُْم ۭ َكذه

جو اپنے رب کے حکم سے ہرچیز کو ہالک کر دے گا، پس وہ ایسے ہوگئے کہ بجز ان کے 

 تھا گناہ گاروں کے گروہ کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔( ۱)مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا 

 ر صرف مکانات نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔یعنی مکین سب تباہ ہوگئے او ۱۔۴۲
 

َدًة     ڮ فَمَ 
ِٕ
َافــْـ َابَْصاًرا وَّ ًعا وَّ ُُكْ ِفْيِه َوَجَعلْنَا لَهُْم ََسْ ٰه كَّن ُْم ِفْيَمآ ِاْن مَّ ْن ََشْ َولََقْد َمكَِّٰنه َدَُتُْم ِمٰ

ِٕ
ُعهُْم َوََلٓ َابَْصاُرُِهْ َوََلٓ َافـْـ ٍء ِاْذ ََكنُْوا آ َاْغّنه َعِْنُْم ََسْ

ََتْزُِءْوَن       ا ََكنُْوا ِبٖه يَس ْ ْم مَّ ِ َوَحاَق ِّبِ يهِت اّلٰله ـَحُدْوَن  ِِبه    11ََيْ
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کو وہ مقدور دیئے تھے جو تمہیں تو دیئے بھی نہیں اور ہم نے ( قوم عاد)اور بالیقین ہم نے 

ور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کان آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ لیکن ان کے کانوں ا

جبکہ ہللا تعاٰلی کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا ( ۱)انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا 

 ۔(۴)وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی 

یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو تم سے پہلی قومیں جنہیں  ۱۔ ٦ ۴

کیا قوت وشوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں لیکن جب انہوں نے ہللا کی دی ہوئی ہم نے ہالک 

صالحیتوں آنکھ کان اور دل کو حق کے سننے دیکھنے اور اسے سمجھنے کے لیے استعمال 

 نہیں کیا تو باآلخر ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں ۔

جس ! ہونا سمجھ کر بطور مذاق کہا کرتے تھے کہ لے آ اپنا عذاب۔ یعنی جس عذاب کو وہ ان۴٦

سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے، وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھر اس سے نکل نہ 

 سکے۔
 

يهِت لََعلَّهُْم يَْرِجُعْوَن       فْنَا اَْله ى َوَِصَّ َن الُْقره  11َولََقْد َاْهلَْكنَا َما َحْولَُُكْ ِمٰ

اور طرح طرح کی ہم نے اپنی ( ۱)اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں 

 ۔(۴)نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کرلیں 

آس پاس سے عاد، ثمود اور لوط کی وہ بستیاں مراد ہیں جو حجاز کے قریب ہی تھیں،  ۱۔۴۷

 گزر ہوتا تھا۔  یمن اور شام و فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا

یعنی ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف انوواع کے دالئل ان کے سامنے پیش کئے کہ  ۴۔۴۷

 شاید وہ توبہ کرلیں۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔
 

ِلهًَة ۭ بَْل َضلُّْوا َعِْنُْم ۚ ِ قُْرَِبًَن اه ُذْوا ِمْن ُدْوِن اّلٰله َ يَْن اَّتَّ ِ ُِهُ اَّلَّ ْوَن       فَلَْوََل نَــَّصَ ِِلَ ِافُْكهُْم َوَما ََكنُْوا يَْفََتُ  11َوذه

پس قرب اٰلہی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہللا کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا 

انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ محض جھوٹ 

 (۱)اور بالکل بہتان تھا۔ 

ی جن معبودوں کو وہ تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے انہوں نے ان کی کوئی مدد یعن ۱۔۴۲

نہیں کی بلکہ وہ اس موقعے پر آئے ہی نہیں بلکہ گم رہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین 

مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ 

اس وسیلے کو یہاں افک اور افتراء قرار دے کر واضح فرما دیا کہ یہ سمجھتے تھے ہللا نے 

 ناجائز اور حرام ہے ۔
 

ْوُه قَالُْوٓا َانِْصُتْوا ۚ فَ  ا َحَْضُ َن ۚ فَلَمَّ َتِمُعْوَن الُْقْراه َن الِْجٰنِ يَس ْ فْنَآ ِالَْيَك نََفًرا ِمٰ نْذِ َوِاْذ َِصَ َّْوا ِاٰله قَْوِمهِْم مُّ ا قُِِضَ َول  11ِرْيَن      لَمَّ

جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، ! اور یاد کرو

پھر ( ۱)کہنے لگے خاموش ہو جاؤ ( ایک دوسرے سے)پاس پہنچ گئے تو ( نبی کے)پس جب 

 تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لئے واپس لوٹ گئے۔( ۴)جب پڑھ کر ختم ہوگیا 

مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلہ وادی میں صحیح  ۱۔۴٢

پیش آیا، جہاں آپ صلی ہللا علیہ وسلم صحاب اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو 

تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اب ہمارا وہاں جانا تقریبًا ناممکن 

، کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ بنا دیا گیا ہے

مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لئے پھیل 

گئیں ان میں سے ایک ٹو لی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم 
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ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان کی بعثت کا یہ واقعہ 

۔ میں بھی بعض باتوں (صحیح بخاری( )مسلم بخاری)لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتالیا 

کا تذکرہ ہے کتاب مناقب االنصار باب ذکر الجن بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس 

پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر ہللا کا پیغام کے بعد آپ جنوں کی دعوت 

فتح الباری، تفسیر ابن )سنایا اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا 

 (کثیر

 یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی طرف سے تالوت قرآن ختم ہو گی۔ ۴۔۴٢
 

ْعنَا كِ  ْسـَتِقْْيٍ قَالُْوا يهَقْوَمنَآ ِاَنَّ ََسِ قًا ِلَٰما بَْْيَ يََديِْه َُّيِْدْيٓ ِاَٰل الَْحـٰقِ َوِاٰله َطرِيٍْق مُّ ًبا ُاْنزَِل ِمْنْۢ بَْعِد ُمْوٰسه ُمَصٰدِ  11      ته

کے بعد نازل ( علیہ السالم)ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسٰی ! کہنے لگے اے ہماری قوم

کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین کی اور راہ  کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں

 راست کی رہنمائی کرتی ہے۔
 

ْن عََذاٍب َاِلْْيٍ  ْرُُكْ ِمٰ ْن ُذنُْوِبُُكْ َوَُيِ ِمنُْوا ِبٖه يَْغِفْر لَُُكْ ِمٰ ِ َواه  10      يهَقْوَمنَآ َاِجْيُبْوا َداِعَي اّلٰله

تو ہللا تمہارے تمام گناہ ( ۱)س پر ایمان الؤ ہللا کے بالنے والے کا کہا مانو، ا! اے ہماری قوم

 (۴)بخش دے گا اور تمہیں المناک سزا سے پناہ دے گا 

یہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان النے کی  ۱۔۲۱

ب دعوت دی اس سے قبل قرآن کریم کے متعلق بتالیا کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسمانی کتا

 ہے جو سچے دین اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ 

یہ ایمان النے کے وہ فائدے بتالئے جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے من ذنوبکم میں ۴۔۲۱

من تبعیض کے لیے ہے یعنی بعض گناہ معاف فرما دے گا اور یہ وہ گناہ ہوں گے جن کا تعلق 

معاف نہیں ہوں گے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ  حقوق ہللا سے ہوگا کیونکہ حقوق العباد

 ثواب وعقاب اور اوامر ونواہی میں جنات کے لیے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے ۔
 

َك 
ِٕ
ى
ۗ ِ فَلَيَْس ِبُمْعِجٍز ِِف اَْلَْرِض َولَيَْس ََلٗ ِمْن ُدْوِنٖهٓ َاْوِلَياُۗء ۭ ُاوله ْب َداِعَي اّلٰله ِبْْيٍ       ِِفْ َوَمْن َلَّ َُيِ  11 َضلهـٍل مُّ

( بھاگ کر ہللا کو)اور جو شخص ہللا کے بالنے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں 

یہ لوگ کھلی ( ۴)اور نہ ہللا کے سوا اور کوئی مددگار ہوں گے ( ۱)عاجز نہیں کر سکتا 

 گمراہی میں ہیں۔

سعتوں میں اس طرح گم ہو جائے کہ ہللا کی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زمین کی و ۱۔۲۴

 گرفت میں نہ آ سکے ۔

جو اسے ہللا کے عذاب سے بچا لیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ خود ہللا کی گرفت سے بچنے  ۱۔۲۴۔

 پر قادر ہے اور نہ کسی دوسرے کی مدد سے ایسا ممکن ہے۔
 

ِت وَ  وه مه ْي َخلََق السَّ ِ َ اَّلَّ ٍء قَِديٌْر َاَولَْم يََرْوا َانَّ اّلٰله َّٗه عَٰله ُكِٰ ََشْ  ِان
ٓ ْحِيۦ الَْمْوٰته ۭ بَٰله ُـّ  َاْن ي

ٓ ِدٍر عَٰله  11     اَْلَْرَض َولَْم يَْعَي ِِبَلِْقهِنَّ ِبقه

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس ہللا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ 

 (۱)ہے نہ تھکا، وہ یقیناً ہرچیز پر قادر 

جو ہللا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے واال ہے، جن کی وسعت و بےکرانی کی انتہا نہیں  ۱۔۲۲

ہے وہ ان کو بنا کر تھکا بھی نہیں۔ کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقینا کر سکتا 

 ہے۔ اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر کی صفت سے متصف ہے۔
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 ِ ِٰنَا ۭ قَاَل فَُذْوقُوا الَْعَذاَب ِبَما كُ َويَْوَم يُْعَرُض اَّلَّ َذا ِِبلَْحٰقِ ۭ قَالُْوا بَٰله َوَرب  11ْنَُتْ تَْكُفُرْوَن      ْيَن َكَفُرْوا عََٰل النَّاِر َۭالَيَْس ھه

اور ان سے کہا جائے گا )وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے الئے جائیں گے 

( ہللا( )حق ہے)ہمارے رب کی ( ۱)ے؟ تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے کیا یہ حق نہیں ہ( کہ

 ۔(۴)فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو 

وہاں اعتراف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قسم کھا کر اسے مؤکد کریں  ۱۔۲٤

اعتراف کی کیا حثیت ہو گے لیکن اس وقت کا یہ اعتراف بےفائدہ ہے کیونکہ مشاہدے کے بعد 

 سکتی ہے آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف نہیں تو کیا انکار کریں گے ۔

اس لئے کہ جب ماننے کا وقت تھا، اس وقت مانا نہیں، یہ عذاب اسی کفر کا بدلہ ہے، جو  ۴۔۲٤

 اب تمہیں بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔
 

َ فَاْصَِبْ مََكَ َصََبَ ُاولُوا الَْعْزِم ِمَن ال ْن ِنَّ ُْم يَْوَم يََرْوَن َما يُْوعَُدْوَن   لَْم يَلَْبثُْوٓا ِاَلَّ َساعًَة ِمٰ َّهُْم ۭ ََكَِنَّ َتْعِجْل ل ُسِل َوََل تَس ْ ِسُقْوَن        رُّ ٌَ ۚ فَهَْل ُُّيَِْلُ ِاَلَّ الَْقْوُم الْفه اٍر ۭ بَلهــ

11   

سولوں نے کیا اور ان کے لئے تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت ر!( اے پیغمبر )پس 

یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ ( ۱)عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو 

( ۴)ٹھہرے تھے ( یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں)دیئے جاتے ہیں تو 

 (٤)گا۔ دینا، پس بدکاروں کے سوا کوئی ہالک نہ کیا جائے ( ۲)یہ ہے پیغام پہنچا 

یہ کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے  ۱۔۲٢

 اور صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔

قیامت کا ہولناک عذاب دیکھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہوگی جیسے  ۴۔۲۲

 دن کی صرف ایک گھڑی یہاں گزار کر گئے ہیں ۔

یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے ای ہذا الذی وعظتھم بہ بالغ یہ وہ نصحیت یا پیغام ہے جس کا ۲۔۲۲

 پہچانا تیرا کام ہے ۔

اس آیت میں بھی اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہالکت اخروی  ٤۔۲۲

 ہیں ۔ صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو ہللا کے نافرمان اور اس کی حدود پامال کرنے والے
 

 

 سورة محمد
 (۲۲۔ تعداد آیات  ٤۷سورة محمد ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ            ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ِ َاَضلَّ َاُْعَ  ْوا َعْن َسِبْيِل اّلٰله ْيَن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ  Ǻالَهُْم         َاَّلَّ

 (۴)ہللا نے ان کے اعمال برباد کر دیئے۔ ( ۱)جن لوگوں نے کفر کیا اور ہللا کی راہ سے روکا 

بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لئے ہیں۔ لیکن یہ عام ہے ان  ۱۔۱

 کے ساتھ سارے ہی کفار اس میں داخل ہیں۔ 
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نہوں نے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کے خالف جو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ا ۴۔۱

سازشیں کیں ہللا نے انہیں ناکام بنا دیا اور انہی پر ان کو الٹ دیا دوسرا مطلب ہے کہ ان میں جو 

بعض مکارم اخالق پائے جاتے تھے مثال صلہ رحمی قیدیوں کو آزاد کرنا مہمان نوازی وغیرہ 

کوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایمان  یا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت ان کا

 کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔

 
ْم  َكفَّ  ِ ّٰبِ ُهَو الَْحقُّ ِمْن رَّ ٍد وَّ َمنُْوا ِبَما نُٰزَِل عَٰله ُمَحمَّ ِت َواه ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ ْم َوَاْص َواَّلَّ َِتِ اه  Ąلََح َِبلَهُْم      َر َعِْنُْم َسـيِٰ

صلی ہللا )اور جو لوگ ایمان الئے اور اچھے کام کئے اور اس پر بھی ایمان الئے جو محمد 

بھی وہی ( دین)ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا ( ۱)پر اتاری گئی ( علیہ وسلم

 (۲)اور ان کے حال کی اصالح کر دی۔ ( ۴)ہے، ہللا نے ان کے گناہ دور کر دیئے 

ایمان میں اگرچہ وحی محمدی یعنی قرآن پاک پر ایمان النا بھی شامل ہے لیکن اس کی  ۱۔۴

 اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور نمایاں کرنے کے لئے اس کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ 

یعنی ایمان النے سے قبل کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دیں جیسا کہ نبی صلی ہللا  ۴۔۴

صحیح الجامع )ھی فرمان ہے کہ اسالم ماقبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ علیہ وسلم کا ب

 (الصغیر االلبانی

بالھم کے معنی امرھم شانھم حالھم یہ سب متقارب المعنی ہیں مطلب ہے کہ انہیں معاصی  ۲۔۴

سے بچا کر رشد و خیر کی راہ پر لگا دیا ایک مومن کے لیے اصالح حال کی یہی سب سے 

ت ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے ان کی حالت درست کر دی بہتر صور

کیونکہ ہر مومن کو مال ملتا بھی نہیں عالوہ ازیں محض دنیاوی مال اصالح احوال کا یقینی 

ذریعہ بھی نہیں بلکہ اس سے فساد احوال کا زیادہ امکان ہے اسی لیے نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

 د نہیں فرمایا ۔نے کثرت مال کو پسن

 
ْم ۭ كَ  ِ ّٰبِ ََّبُعوا الَْحقَّ ِمْن رَّ َمنُوا ات ْيَن اه ِ ََّبُعوا الَْباِطَل َوَانَّ اَّلَّ ْيَن َكَفُروا ات ِ ِِلَ ِِبَنَّ اَّلَّ ُ ِللنَّاِس َاْمثَالَهُْم      ذه ِِلَ يَْْضُِب اّلٰله  Ǽذه

اس دین حق کی اتباع کی کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے ( ۱)یہ اس لئے کہ 

 ۔(۴)جو ان کے ہللا کی طرف ہے، ہللا تعاٰلی لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے 

ذلک یہ مبتدا ہے یا خبر ہے مبتدا محذوف کی ای االمر ذلک یہ اشارہ ہے ان وعیدوں کی  ۱۔۲

 طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان ہوئے۔

ں جو کافروں کا مقدر ہے اور وہ راہ حق اپنائیں جس پر چل کر تاکہ لوگ اس انجام سے بچی۴۔۲ 

 ایمان والے فالح ابدی سے ہمکنار ہونگے۔

 
وا الَْوََثَق ڎ فَِامَّ  ْنُتُمْوُِهْ فَُشدُّ ٓ ِاَذآ َاْْثَ َب الٰرِقَاِب ۭ َحِٰته ْيَن َكَفُرْوا فََْضْ ِ ا ِفَداۗءً فَِاَذا لَِقْيَُتُ اَّلَّ ا بَْعُد َوِامَّ ۢـْ ًّ ۩ِِلَ ړ َولَْو يََشاُۗء  ا َمن َحِٰته تََضَع الَْحْرُب َاْوَزاَرَهاڃ ذه

ِ فَلَ  ْيَن قُِتلُْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ِ ُ ََلنْتَـَّصَ ِمِْنُْم َولهِكْن ِلَٰيْبلَُو۟ا بَْعَضُُكْ ِبَبْعـٍض ۭ َواَّلَّ الَهُْم      اّلٰله ُِّضلَّ َاُْعَ  Ćْن ي

اور جب ان کو اچھی طرح ( ۱)ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ تو جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ 

کہ خواہ احسان ( پھر اختیار ہے( )۴)کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قیدو بند سے گرفتار کرو 

ہی ( خود)اگر ہللا چاہتا تو ( ٤)لے کر چھوڑ دو یہی حکم ہے اور ( ۲)رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ 

جو لوگ ہللا کی ( ٦) نشا یہ ہے کہ تم میں سے لے لے، لیکن اس کا م( ۲)ان سے بدلہ لے لیتا 

 (۷)راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ہللا ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ 

جب دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا تو اب کافروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا  ۱۔٤

کا حکم دیا کہ اس تعبیر میں کفار کے حکم دیا جا رہا ہے قتل کرنے کے بجائے گردنیں مارنے 

 (فتح القدیر)ساتھ غلظت وشدت کا زیادہ اظہار ہے۔



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1155 

یعنی زور دار معرکہ آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے جو آدمی  ۴۔٤

قابو میں آ جائیں انہیں قیدی بنا لو اور مضبوطی سے انہیں جکڑ کر رکھو تاکہ وہ بھاگ نہ 

 سکیں۔

من کا مطلب ہے بغیر فدیہ لیے بطور احسان چھوڑ دینا اور فداء کا مطلب کچھ معاوضہ لے  ۲۔٤

کر چھوڑنا ہے قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا گیا جو صورت حاالت کے اعتبار سے 

 اسالم اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو وہ اختیار کر لی جائے ۔

ہو جائے یا مراد ہے کہ محارب دشمن شکست کھا کر یا  یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ٤۔٤

صلح کر کے ہتھیار رکھ دے یا تمہاری معرکہ آرائی جاری رہے گی جس میں تم انہیں قتل بھی 

کرو گے قیدیوں میں تمہیں مذکورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے بعض کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے 

لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت منسوخ اور سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہیں ہے 

نہیں محکم ہے اور امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے 

قیدیوں میں سے جس کو یا سب کو چاہے بطور احسان چھوڑ دے یا معاوضہ لے کر چھوڑ 

 (فتح القدیر)دے۔

 الکفار۔ یا تم اسی طرح کرو افعلوا ذلک یا ذلک حکم ۲۔٤

مطلب کافروں کو ہالک کر کے یا انہیں عذاب میں مبتال کر کے۔ یعنی تمہیں ان سے لڑنے   ٦۔ ٤

 کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ 

 یعنی ان کا اجر وثواب ضائع نہیں فرمائے گا۔ ۷۔٤

 
ْم َويُْصِلُح َِبلَهُْم       َْيِْدُّْيِ  Ĉۚس َ

 (۱)کر دے گا انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حاالت کی اصالح 

یعنی انہیں ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن سے ان کے لئے جنت کا راستہ آسان ہو  ۱۔٢

 جائے گا۔

 
فَهَا لَهُْم        Čَويُْدِخلُهُُم الَْجــنََّة َعرَّ

 (۱)اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے 

ن لیں گے اور جب وہ جنت میں داخل ہونگے تو از یعنی جسے وہ بغیر راہنمائی کے پہچا ۱۔٦

خود ہی اپنے اپنے گھروں میں جا داخل ہونگے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس 

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ' میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

ے زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس س

 (صحیح بخاری)اپنے گھر کا تھا 

 
ِْٰت َاْقَداَمُُكْ       ُُكْ َويُثَب َ يَْنُّصْ وا اّلٰله َمنُْوٓا ِاْن تَْنُّصُ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ  Ċَّيه

ں اور تمہی( ۱)کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا ( کے دین)اگر تم ہللا ! اے ایمان والو

 (۴)ثابت قدم رکھے گا۔ 

ہللا کی مدد کرنے سے مطلب ہللا کے دین کی مدد ہے کیونکہ وہ اسباب کے مطابق اپنے  ۱۔۷

دین کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے ہی کرتا ہے یہ مومن بندے ہللا کے دین کی 

عنی انہیں حفاظت اور اس کی تبلیغ ودعوت کرتے ہیں تو ہللا تعاٰلی ان کی مدد فرماتا ہے ی

کافروں پر فتح وغلبہ عطا کرتا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم اجمعین اور قرون 

اولی کے مسلمانوں کی روشن تاریخ ہے وہ دین کے ہوگئے تھے تو ہللا بھی ان کا ہوگیا تھا 

پر انہوں نے دین کو غالب کیا تو ہللا نے نہیں بھی دنیا پر غالب فرما دیا جیسے دوسرے مقام 
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فرمایا۔ ولینصرن ہللا من ینصرہ۔ الحج۔ ہللا اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی ضرور مدد 

 فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے ۔

یہ لڑائی کے وقت تثبیت اقدام یہ عبارت ہے مواطن حرب میں نصرو معونت سے بعض  ۴۔۷

 کہتے ہیں اسالم یا پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔

 
ْينَ  ِ الَهُْم       َواَّلَّ َّهُْم َوَاَضلَّ َاُْعَ  Ďَكَفُرْوا فَتَْعًسا ل

 اور جو لوگ کافر ہوئے ان پر ہالکت ہو ہللا ان کے اعمال غارت کر دے گا۔

 
الَهُْم        ُ فََاْحَبطَ َاُْعَ ُْم َكرُِهْوا َمآ َانَْزَل اّلٰله ِِلَ ِِبَِنَّ  Ḍذه

ان کے ( بھی)پس ہللا تعاٰلی نے ( ۱)ناخوش ہوئے  یہ اس لئے کہ وہ ہللا کی نازل کردہ چیز سے

 (۴)اعمال ضائع کر دیئے۔ 

 یعنی قرآن اور ایمان کو انہوں نے ناپسند کیا۔  ۱۔٢

اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو صورة اعمال خیر ہیں لیکن عدم ایمان کی وجہ سے ہللا  ۴۔٢

 کے ہاں ان پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔

 
ِفِر َافَََلْ يَِسْْيُ  ْم ۡ َوِللْكه ُ عَلَْْيِ َر اّلٰله ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ۭ َدمَّ ِ   01ْيَن َاْمثَالُهَا      ْوا ِِف اَْلَْرِض فَيَْنُظُرْوا َكْيَف ََكَن عَاِقَبُة اَّلَّ

کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا 

 (۴)ہللا نے انہیں ہالک کر دیا اور کافروں کے لئے اس طرح کی سزائیں ہیں ( ۱)نتیجہ ہوا؟ 

جن کے بہت سے آثار ان کے عالقوں میں موجود ہیں نزول قرآن کے وقت بعض تباہ شدہ  ۱۔۱۰

قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے اس لیے انہیں چل پھر کر ان کے عبرت ناک انجام 

 ی کہ شاید ان کو دیکھ کر ہی یہ ایمان لے آئیں۔ دیکھنے کی طرف توجہ دالئی گئ

یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارے لئے بھی ایسی ہی  ۴۔۱۰

سزا ہو سکتی ہے؟ اور گزشتہ کافر قوموں کی ہالکت کی طرح، تمہیں بھی ہالکت سے دو چار 

 کیا جا سکتا ہے۔

 
َ َمْوَٰل  ِِلَ ِِبَنَّ اّلٰله ِفرِيَْن ََل َمْوٰله لَهُْم       ذه َمنُْوا َوَانَّ اْلكه ْيَن اه ِ    00 اَّلَّ

وہ اس لئے کہ ایمان والوں کا کارساز خود ہللا تعاٰلی ہے اور اس لئے کہ کافروں کا کوئی 

 (۱)کارساز نہیں۔ 

چنانچہ جنگ احد میں کافروں کے نعروں کے جواب میں مسلمانوں نے جو نعرے بلند  ۱۔۱۱

کے جواب میں ہللا اعلی واجل کافروں کے انہی ( ھبل بت کا نام ہے)مثال اعل ھبل اعل ھبل  کیے

نعروں میں سے ایک نعرے لنا العزی وال عزی لکم کے جواب مسلمانوں کا نعرہ تھا ہللا موالنا 

 وال مولی لکم ۔ صحیح بخاری۔ ہللا ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی مددگار نہیں ۔

 
 َ ْيَن َكَفُرْوا يَتَ  ِانَّ اّلٰله ِ ُر ۭ َواَّلَّ َِتَا اَْلَِْنه ٰهٍت َّتْرِْي ِمْن ََتْ ِت َجن ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ َّهُْم       يُْدِخُل اَّلَّ ُكُ اَْلَنَْعاُم َوالنَّاُر َمثًْوى ل ُُكُْوَن مََكَ ًَتْ َمتَُّعْوَن َوََّيْ

01 

مال کئے انہیں ہللا تعاٰلی یقیناً ایسے باغوں میں داخل جو لوگ ایمان الئے اور انہوں نے نیک اع

فائدہ اٹھا رہے ( دنیا ہی کا)کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جو لوگ کافر ہوئے وہ 

 ان کا اصل ٹھکانا جہنم ہے۔( ۱)ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں 

رنے کے عالوہ اور کوئی یعنی جس طرح جانور کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے ک ۱۔۱۴

کام نہیں ہوتا۔ یہی حال کافروں کا ہے، ان کا مقصد زندگی بھی کھانے کے عالوہ کچھ نہیں، 
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آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اس ضمن میں کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات 

ابہت ہوتا ہے، جس کا آجکل دعوتوں میں عام رواج ہے کیونکہ اس میں بھی جانوروں سے مش

ہے جسے کافروں کا شیوا بتالیا گیا ہے احادیث میں کھڑے کھڑے پانی پینے سے نہایت سختی 

سے منع فرمایا گیا، جس سے کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت بطریق اولٰی ثابت ہوتی ہے اس 

 لئے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔

 
ْن قَْريَ  ِْٰن ِمٰ ُْم فَََل ََنِِصَ لَهُْم       َوََكَي ٓ َاْخَرَجْتَك ۚ َاْهلَْكِنه َِّّتْ ْن قَْريَِتَك ال ًة ِمٰ  01ٍة ِِهَ َاَشدُّ قُوَّ

ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھیں جس سے تجھے نکاال گیا 

 ہم نے انہیں ہالک کر دیا جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔

 
ََّبُعْوٓا َاْهَواَۗءُِهْ       َافََمْن َكَ  ِِلٖ َوات ِٰٖه ََكَْن ُزيَِٰن ََلٗ ُسْوُۗء َُعَ ب ْن رَّ نٍَة ِمٰ ِٰ  01َن عَٰله بَي

پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ ' کیا 

 (۱)ہشوں کا پیرو ہو جس کے لئے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خوا

برے کام سے مراد شرک اور معصیت ہیں، مطلب وہی ہے جو پہلے بھی متعدد جگہ گزر  ۱،۱٤

چکا ہے کہ مومن و کافر، مشرک و موحد اور نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے ایک کے 

ا ہولناک لئے ہللا کے ہاں اجر و ثواب اور جنت کی نعمتیں ہیں، جب کہ دوسرے کے لئے جہنم ک

عذاب۔ اگلی آیت میں دونوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس جنت کی خوبیاں اور محاسن 

 جس کا وعدہ متقین سے ہے۔

 
 َّ َََّبٍ ل ْن ل ٌر ِمٰ ِسٍن ۚ َوَاِْنه اٍۗء غَْْيِ اه ْن مَّ ٌر ِمٰ َِّّتْ ُوِعَد الُْمتَُّقْوَن ۭ ِفْْيَآ َاِْنه َصفًّى ۭ َولَهُْم ْم يََتغَ َمثَُل الَْجنَِّة ال ْن َعَسٍل مُّ ِِبْْيَ   َوَاِْنهٌر ِمٰ ٍة ِلٰلّٰشه َّ ٍر َّلَّ ْن َُخْ ٌر ِمٰ ْ َطْعُمٗه ۚ َوَاِْنه ْيَّ

ْيًما فَ  ْم ۭ ََكَْن ُهَو َخاِلٌ ِِف النَّاِر َوُسُقْوا َماًۗء َْحِ ِ ّٰبِ ْن رَّ ِت َوَمْغِفَرةٌ ِمٰ َع َاْمَعاۗءَ ِفْْيَا ِمْن ُكِٰ الثََّمره  01ُِهْ      َقطَّ

اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں 

اور شراب ( ۴)اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلہ ( ۱)ہیں جو بد بو کرنے واال نہیں 

جو بہت اور نہریں ہیں شہد کی ( ۲)کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لئے بڑی لذت ہے 

ان کے لئے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، ( ٤)صاف ہیں 

کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے واال ہے؟ اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پالیا 

 (۲)جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیگا 

 غیر آسن نہ بدلنے واال یعنی دنیا میں تو پانی آسن کے معنی متغیر یعنی بدل جانے واال ۱۔۱۲

کسی ایک جگہ کچھ دیر پڑا رہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور اس کی بو اور ذائقے 

میں تبدیلی آ جاتی ہے جس سے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے جنت کے پانی کی یہ خوبی ہوگی 

ے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا یعنی اس کی بو اور ذائق

پیو تازہ مفرح اور صحت افزا جب دنیا کا پانی خراب ہو سکتا ہے تو شریعت نے اسی لیے پانی 

کی بابت کہا ہے کہ یہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک اس کا رنگ یا بو نہ بدلے کیونکہ 

 رنگ یا بو متغیر ہونے کی صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا ۔

جس طرح دنیا میں وہ دودھ بعص دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گایوں بھینسوں اور بکریوں  ۴۔۱۲

وغیرہ کے تھنوں سے نکلتا ہے جنت کا دودھ چونکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہیں 

نکلے گا بلکہ اس کی نہریں ہوں گی اس لیے جس طرح وہ نہایت لذیذ ہوگا خراب ہونے سے 

 بھی محفوظ ہوگا ۔

دنیا میں جو شراب ملتی ہے وہ عام طور پر نہایت تلخ بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے عالوہ  ۲۔۱۲

ازیں اسے پی کر انسان بالعموم حواس باختہ ہو جاتا ہے اول فول بکتا ہے اور اپنے جسم تک کا 
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ہوش اسے نہیں رہتا جنت کی شراب دیکھنے میں حسین ذائقے میں اعلی اور نہایت خوشبودار 

اسے پی کر کوئی انسان بہکے گا نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا بلکہ ایسی لذت  ہوگی اور

وفرحت محسوس کرے گا جس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ۔ 

 ۔ نہ اس سے چکر آئے گا نہ عقل جائے گی۔(24:۔ الصافات17( َوِعْنَدھُْم ٰقِصٰرُت الطَّْرِف ِعْینٌ )

ہد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیزش کا امکان رہتا ہے جس کا مشاہدہ دنیا میں عام یعنی ش ٤۔۱۲

ہے جنت میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا بالکل صاف شفاف ہوگا کیونکہ یہ دنیا کی طرح 

مکھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی بھی نہریں ہوں گی اسی لیے حدیث میں آتا ہے 

وسلم نے فرمایا جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو اس لیے نبی صلی ہللا علیہ 

کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلی درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس 

 کے اوپر رحمان کا عرش ہے ۔ صحیح بخاری۔ کتاب الجہاد۔ 

ور ہوئے کیا وہ ایسے یعنی جن کو جنت میں وہ اعٰلی درجے نصیب ہونگے جو مذک ۲۔۱٢ 

جہنمیوں کے برابر ہیں جن کا یہ حال ہوگا؟ ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک درجات میں 

میں۔ ایک نعمتوں میں دادو طرب و عیش لے رہا ہوگا، دوسرا ( جہنم)ہوگا اور دوسرا درکات 

ع اقسام کی چیزیں اس عذاب جہنم کی سختیاں جھیل رہا ہوگا۔ ایک ہللا کا مہمان ہوگا جہاں انوا

کی تواضع اور اکرام کے لئے ہونگی اور دوسرا ہللا کا قیدی، جہاں اس کو کھانے کے لئے زقوم 

 جیسا تلخ و کسیلہ کھانا اور پینے کے لئے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔

 
ٓ ِاَذا َخَرُجْوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُْوا  َتِمُع ِالَْيَك ۚ َحِٰته َّس ْ ْن ي ََّبُعْوٓا َوِمِْنُْم مَّ ْم َوات ُ عَٰله قُلُْوِّبِ يَْن َطَبَع اّلٰله ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ ِنًفا ُۣاوله ْيَن ُاْوتُوا الِْعَْلَ َماَذا قَاَل اه ِ َاْهَواَۗءُِهْ       ِلَّلَّ

01 

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس 

یہی لوگ ہیں جن ( ۱)چھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا؟ سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پو

 کے دلوں پر ہللا نے مہر کر دی اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔

یہ منافقین کا ذکر ہے ان کی نیت چونکہ صحیح نہیں ہوتی تھی اسلیے نبی صلی ہللا علیہ  ۱۔ ٦ ۱

وہ مجلس سے باہر آ کر صحابہ رضی ہللا  وسلم کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں

 عنہم سے پوچھتے کہ آپ نے کیا فرمایا۔

 
ُِٕىْم         تههىُْم تَْقوه اه ْيَن اْهَتَدْوا َزاَدُِهْ ُهًدى وَّ ِ  01َواَّلَّ

اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ہللا نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیز گاری 

 (۱)عطا فرمائی ہے 

یعنی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو ہللا ان کو ہدایت کی توفیق بھی دے  ۱۔۱۷

 دیتا ہے اور ان کو اس ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے۔

 
اُطهَا ۚ فََاّٰنه لَهُْم ِاَذا َجاۗ  ِتَْيُْم بَْغَتًة ۚ فَقَْد َجاَۗء َاْْشَ اعََة َاْن ًَتْ ُِٕىْم       فَهَْل يَْنُظُرْوَن ِاَلَّ السَّ  01َءَْتُْم ِذْكره

تو کیا یہ قیامت کا انتطار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اچانک آجائے یقیناً اس کی عالمتیں تو 

 (۴)پھر جبکہ ان کے پاس قیامت آجائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا ( ۱)آچکی ہیں 

ایک عالمت ہے جیسا یعنی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی بعثت بجائے خود قرب قیامت کی  ۱۔۱۲

کہ آپ نے بھی فرمایا بعثت انا والساعۃ کھاتین۔ صحیح بخاری۔ میری بعثت اور قیامت ان دو 

انگلیوں کی طرح ہے۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے اشارہ کر کے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ 

 دونوں انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں اسی طرح قیامت میرے ذرا سا بعد ہے ۔
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نی جب قیامت اچانک آ جائے گی تو کافر کس طرح نصیحت حاصل کر سکیں گے؟ یع ۴۔۱۲

مطلب ہے اس وقت اگر وہ توبہ کریں گے بھی تو مقبول نہیں ہوگی اس لئے اگر توبہ کرنی ہے 

 تو یہی وقت ہے ورنہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ان کی توبہ بھی غیر مفید ہوگی۔

 
َ ِاَلَّ  َّٗه ََلٓ ِاَله ىُُكْ    فَاْعََلْ َان ُ يَْعََلُ ُمتََقلََّبُُكْ َوَمثْوه ِْْۢبَك َوِللُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنهِت ۭ َواّلٰله ن َتْغِفْر َِّلَ ُ َواس ْ    01     اّلٰله

اور اپنے گناہوں کی بخشش ( ۱)آپ یقین کرلیں کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں !( اے نبی)سو 

ہللا تم لوگوں کے آمد ( ۴)عورتوں کے حق میں بھی مانگا کریں اور مومن مردوں اور مومن 

 (۲)ورفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ 

یعنی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں کیونکہ یہی توحید اور اطاعت الہی مدار خیر ہے  ۱۔۱٢

 اور اس سے انحراف یعنی شرک اور معصیت مدار شر ہے۔ 

لیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اپنے لئے بھی اور مومنین اس میں نبی صلی ہللا ع ۴۔۱٢

کے لئے بھی استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ احادیث میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا 

ْستَْغِعُر تُْوبُْوا اِٰلی َربُِّکْم فَاِنِّی اَ ! ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا یَا اٰیُّھَا النَّاسُ 

ةً  َ َو اَتُْوُب اِلَیِہ فِی الیَْوِم اَْکثََر ِمْن َسْبِعْیَن َمرَّ استغفار کیا کرو، میں بھی ! لوگو( صحیح بخا ری)ہللٰاٰ

ہللا کے حضور روزانہ ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ بارگاہ اٰلہی میں توبہ 

 واستغفار کرتا ہوں۔

پھرتے اور جو کچھ کرتے ہو اور رات کو جہاں آرام کرتے اور  یعنی دن کو تم جہاں ۲۔۱٢

استقرار پکڑتے ہو ہللا تعاٰلی جانتا ہے مطلب ہے شب وروز کی کوئی سرگرمی ہللا سے مخفی 

 نہیں ہے ۔

 
ذُ  ْحَْكٌَة وَّ َمنُْوا لَْوََل نُٰزِلَْت ُسْوَرةٌ ۚ فَِاَذآ ُاْنزِلَْت ُسْوَرٌة مُّ ْيَن اه ِ َّْنُظُرْوَن ِالَْيَك نََظَر الَْمْغَِشِٰ عَلَْيِه مِ َويَُقْوُل اَّلَّ َرٌض ي ْم مَّ ْيَن ِِفْ قُلُْوِّبِ ِ َن ِكَر ِفْْيَا الِْقتَاُل   َرَايَْت اَّلَّ

 ۚ 11الَْمْوِت ۭ فََاْوٰله لَهُْم       

پھر جب ( ۱)اور جو لوگ ایمان الئے اور کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ 

نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو ( ۴)مطلب والی سورت  کوئی صاف

آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں 

پس بہت بہتر تھا ( ۲)جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بیہوشی طاری ہو 

 ان کے لئے۔

حکم نازل نہیں ہوا تھا تو مومنین جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے جہاد کی جب جہاد کا  ۱۔ ۴۰

اجازت کے خواہش مند تھے اور کہتے تھے کہ اس بارے میں کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی 

 جاتی یعنی جس میں جہاد کا حکم ہو۔

 یعنی ایسی سورت جو غیر منسوح ہو ۔ ۴۔۴۰

کا حکم نہایت گراں گزرتا تھا، ان میں بعض کمزور یہ ان منافقین کا ذکر ہے جن پر جہاد  ۲۔۴۰

میں بھی یہ مضمون بیان کیا  ۷۷ایمان والے بھی بعض دفعہ شامل ہو جاتے تھے سورہ نساء آیت 

 گیا ہے۔

 
َّهُْم       ا ل َ لَََكَن َخْْيً ْعُرْوٌف ۣ فَِاَذا َعَزَم اَْلَْمُر    ۣ فَلَْو َصَدقُوا اّلٰله قَْوٌل مَّ  10َۚطاعٌَة وَّ

تو اگر ہللا کے ساتھ ( ۱)فرمان کا بجا النا اور اچھی بات کا کہنا پھر جب کام مقرر ہو جائے 

 ۔(۲)تو ان کے لئے بہتری ہے ( ۴)سچے رہیں 

 یعنی جہاد کی تیاری مکمل ہو جائے اور وقت جہاد آ جائے۔  ۱۔۴۱



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1160 

یا رسول کے  یعنی اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر، اپنی نیت ہللا کے لئے خالص کرلیں، ۴۔۴۱

سامنے رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کا عہد کرتے ہیں، اس میں ہللا سے سچے 

 رہیں۔ 

 یعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ و اخالص کا مظاہرہ بہتر ہے۔ ۲۔۴۱

 
ُعْوٓا  َّْيَُتْ َاْن تُْفِسُدْوا ِِف اَْلَْرِض َوتُـَقٰطِ  11َاْرَحاَمُُكْ       فَهَْل َعَسيَُْتْ ِاْن تََول

( ۱)اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کردو 

 اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔

ایک دوسرے کو قتل کر کے یعنی اختیار واقتدار کا غلط استعمال کرو امام ابن کثیر نے  ۱۔۴۴

ر جاؤ اور اس سے اعراض کرو یعنی تم پھر زمانہ تولیتم کا ترجمہ کیا ہے تم جہاد سے پھ

جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ اور باہم خون ریزی اور قطع رحمی کرو اس میں فساد فی االرض 

کی عموما اور قطع رحمی کی خصوصا ممانعت اور اصالح فی االرض اور صلہ رحمی کی 

ور بذل اموال کے تاکید ہے جس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ زبان سے عمل سے ا

 ذریعے سے اچھا سلوک کرو احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید اور فضلیت آئی ہے۔

 
ٓى َابَْصاَرُِهْ       هُْم َوَاُْعه ُ فََاََصَّ ْيَن لََعَِنُُم اّلٰله ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ  11ُاوله

ین لی یہ وہی لوگ ہیں جن پر ہللا کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھ

 ۔(۱)ہے 

حق )بہرہ اور آنکھوں کو ( حق کے سننے سے)یعنی ایسے لوگوں کے کانوں کو ہللا نے  ۱۔۴۲

 اندھا کر دیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے انکے مذکورہ اعمال کا۔( کے دیکھنے سے

 
َن َاْم عَٰله قُلُْوٍب َاْقَفالُهَا        11َافَََل يََتَدبَُّرْوَن الُْقْراه

 ۔(۱)رو فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں کیا یہ قرآن میں غو

 جس وجہ سے قرآن کے معانی و مفاہیم ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتے۔ ۱۔۴٤

 
َل لَهُْم ۭ  ُن َسوَّ ْيطه َ لَهُُم الْهَُدى   الش َّ ْنْۢ بَْعِد َما تََبْيَّ  َاْدَِبِرِِهْ ِمٰ

ٓ ْوا عَٰله ْيَن اْرتَدُّ ِ  11َوَاْمٰله لَهُْم       ِانَّ اَّلَّ

ہو چکی ( ۱)جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لئے ہدایت واضح 

مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ ( ان کے فعل کو)یقیناً شیطان نے ان کے لئے 

(۴) 

ر و ارتداد کو ظاہر کر اس سے مراد منافقین ہی ہیں جنہوں نے جہاد سے گریز کر کے کف ۱۔۴٢

 دیا۔ 

اس کا فاعل بھی شیطان ہے یعنی مدلھم فی االمل ووعدھم طول العمر یعنی انہیں لمبی  ۴۔۴۲

آرزوؤں اور اس دھوکے میں مبتال کر دیا کہ ابھی تو تمہاری بڑی عمر ہے کیوں لڑائی میں اپنی 

 ا ان کا مواخذہ نہیں فرمایا ۔جان گنواتے ہو یا فاعل ہللا ہے ہللا نے انہیں ڈھیل دی یعنی فور

 
ُ يَْعَلَُ  ُنِطْيُعُُكْ ِِفْ بَْعِض اَْلَْمِر ښ َواّلٰله ُ س َ َل اّلٰله ْيَن َكرُِهْوا َما نَزَّ ِ ُْم قَالُْوا ِلَّلَّ ِِلَ ِِبَِنَّ اَرُِهْ       ذه  11 ِاْْسَ

ا سمجھا اس لئے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے ہللا کی نازل کردہ وحی کو بر( ۱)یہ 

میں تمہارا کہا مانیں گے، اور ہللا ان کی پوشیدہ باتیں ( ۲)کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں ( ۴)

 (٤)خوب جانتا ہے۔ 

 سے مراد ان کا مرتد ہونا ہے۔' یہ '  ۱۔۴٦
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 یعنی منافقین نے مشرکین سے یا یہود سے کہا۔  ۴۔۴٦

وسلم کے الئے ہوئے دین کی مخالفت یعنی نبی صلی ہللا علیہ وسلم اور آپ صلی ہللا علیہ  ۲۔۴٦

 میں۔ 

ُ یَْكتُُب َما یُبَیِّتُْونَ  ۘ  ) جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔  ٤۔ ٦ ۴  ۔( 43:۔ النساء2( َوہللٰاٰ

 
َكُة يَْْضِبُْوَن ُوُجْوَههُْم َوَاْدَِبَرُِهْ      

ِٕ
 11فََكْيَف ِاَذا تََوفََّْتُُم الَْملهۗى

ہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں ہوگی جبک( درگت)پس ان کی کیسی 

 ۔(۱)اور ان کی سروں پر ماریں گے 

یہ کافروں کی اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض  ۱۔۴۷

کرتے ہیں۔ روحیں فرشتوں سے بچنے کے لئے جسم کے اندر چھپتی اور ادھر ادھر بھاگتی ہیں 

انہیں پکڑتے، کھنچتے اور مارتے ہیں یہ مضمون اس سے قبل تو فرشتے سختی اور زور سے 

َمْن قَالَ ) ِ َكِذبًا اَْو قَاَل اُْوِحَي اِلَيَّ َولَْم یُْوَح اِلَْیِه َشْيٌء وَّ
ِن اْفتَٰري َعلَي ہللٰاٰ  َساُْنِزُل ِمْثَل َمآ َوَمْن اَْظلَُم ِممَّ

 ُ لُِمْوَن  ۘ  اَْنَزَل ہللٰاٰ ي اِِذ الظٰٰ ا اَْیِدْیِھْم ۘ  فِْي َغَمٰرِت اْلَمْوِت َواْلَملٰ َولَْو تَٰرٓ ا اَْنفَُسُكْم  ۘ  ٕىَِكةُ بَاِسطُْوٓ  ۘ  اَْخِرُجْوٓ

ِ َغْیَر اْلَحقِّ َوُكْنتُْم َعْن ٰاٰیتِٖه تَ  ۔ 8( ْستَْكبُِرْونَ اَْلیَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلھُْوِن بَِما ُكْنتُْم تَقُْولُْوَن َعلَي ہللٰاٰ

ي اِْذ یَتََوفَّى الَِّذْیَن َكفَُروا  وَ ( )81:االنعام َوُذْوقُْوا  ۘ  ٕىَِكةُ یَْضِربُْوَن ُوُجْوھَھُْم َواَْدبَاَرھُْم ۘ  اْلَملٰ  ۘ  لَْو تَٰرٓ

 میں بھی گزر چکا ہے۔( 50:۔ االنفال4( َعَذاَب اْلَحِرْیقِ 

 
 َ َ َوَكرُِهْوا ِرْضَوان ََّبُعْوا َمآ َاِْسَـــطَ اّلٰله ُُم ات ِِلَ ِِبَِنَّ الَهُْم      ذه    11ٗه فََاْحَبــطَ َاُْعَ

یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے ہللا کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی 

 رضامندی کو برا جانا، تو ہللا نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے۔

 
ِرَج  ْ َّْن ُيُّ َرٌض َاْن ل ْم مَّ يَْن ِِفْ قُلُْوِّبِ ِ ُ َاْضغَاَِنُْم       َاْم َحِسَب اَّلَّ  11اّلٰله

کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہللا ان کے حسد اور کینوں 

 ،(۱)کو ظاہر ہی نہ کر دے 

منافقین کے دلوں میں اسالم اور مسلمانوں کے خالف بغض و عناد تھا، اس کے حوالے  ۱۔۴٢

 ہیں کہ ہللا تعاٰلی اسے ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہے؟سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے 

 
ُ يَْعَلَُ  ُْم ِِفْ لَْحِن الْـَقْوِل ۭ َواّلٰله هُْم ۭ َولََتْعرِفَِنَّ ْيمه َكهُْم فَلََعَرفََْتُْم بِس ِ الَُُكْ     َولَْو نََشاُۗء ََلََريْنه  11 َاُْعَ

ں ان کے چہروں سے ہی پہچان اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے پس تو انہی

تمہارے سب کام ہللا کو ( ۴)اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا۔ ( ۱)لیتا 

 معلوم ہیں۔

یعنی ایک ایک شخص کی اس طرح نشان دہی کر دیتے ہیں کہ ہر منافق کو پہچان لیا  ۱۔۲۰

یں کیا کہ یہ ہللا کی صفت ستاری کے جاتا۔ لیکن تمام منافقین کے لئے ہللا نے ایسا اس لئے نہ

خالف ہے، وہ بالعموم پردہ پوشی فرماتا ہے، پردہ دری نہیں۔ دوسرا اس نے انسانوں کو ظاہر پر 

 فیصلہ کرنے کا اور باطن کا معاملہ ہللا کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ 

کا غماز ہوتا ہے وہ البتہ ان کا لہجہ اور انداز گفتگو ہی ایسا ہوتا ہے جو ان کے باطن  ۴۔۲۰

اسے الکھ چھپائے لیکن انسان کی گفتگو حرکات و سکنات اور بعض مخصوص کیفیات اس کے 

 دل کے راز کو آشکار کر دیتی ہیں۔

 
َِبِيَْن   َونَْبلَُو۟ا َاْخَباَرُُكْ       هِِدْيَن ِمنُُْكْ َوالٰصه  10َولَنَْبلَُونَُُّكْ َحِٰته نَْعََلَ الُْمجه
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ہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو یقیناً ہم تم

 ۔(۱)ظاہر کر دیں اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کرلیں 

ہللا تعاٰلی کے علم میں تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ یہاں علم سے مراد اس کا وقوع اور  ۱۔۲۱

سی لئے امام ابن کثیر نے اس کا مفہوم بیان ظہورہے تاکہ دوسرے بھی جان لیں اور دیکھ لیں۔ ا

 کیا ہے کہ ہم اس کے وقوع کو جان لیں یا ہم دیکھ لیں۔

 
َ لَهُُم الْهُده  ُسْوَل ِمْنْۢ بَْعِد َما تَـَبْيَّ ِ َوَشاۗقُّوا الرَّ ْوا َعْن َسِبْيِل اّلٰله ْيَن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ ً ِانَّ اَّلَّ َ َشـْئَـــ  وا اّلٰله َُّْضُّ الَهُْم      ى   لَْن ي ُيْحِبطُ َاُْعَ  11ا ۭ َوس َ

یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ہللا کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس 

( ۱)کے بعد ان کے لئے ہدایت ظاہر ہو چکی یہ ہرگز ہرگز ہللا کا کچھ نقصان نہ کریں گے 

 ۔(۴)عنقریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا 

 کہ اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے ۔بل ۱۔۲۴

کیونکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کو ہللا کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان و اخالص ہی ہر  ۴۔۲۴

 عمل خیر کو اس قابل بناتا ہے کہ اس پر ہللا کے ہاں سے اجر ملے۔

 
ُسْوَل  َ َوَاِطْيُعوا الرَّ َمنُْوٓا َاِطْيُعوا اّلٰله يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ الَُُكْ      َّيه  11َوََل تُْبِطلُْوٓا َاُْعَ

ہللا کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ ! اے ایمان والو

(۱) 

یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد ونفاق اختیار کر کے اپنے عملوں کو برباد مت  ۱۔۲۲

عض نے کبائر وفواحش کے ارتکاب کو بھی حبط کرو یہ گویا اسالم پر استقامت کا حکم ہے ب

اعمال کا باعث گردانا ہے اسی لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے 

اس اعتبار سے کبائر وفواحش سے بچنے ( النجم)کہ وہ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں 

ل خوانہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ کی اس میں تاکید ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عم

معلوم ہوتا ہو اگر ہللا اور اس کے رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے باہر 

 ہے تو رائیگاں اور برباد ہے۔

 
 ُ َّْغِفَر اّلٰله ِ ُُثَّ َماتُْوا َوُِهْ ُكفَّاٌر فَلَْن ي ْوا َعْن َسِبْيِل اّلٰله ْيَن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ  11لَهُْم     ِانَّ اَّلَّ

جن لوگوں نے کفر کیا اور ہللا کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے 

 کہ ہللا انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔( یقین کرلو)

 
ُُكْ اَ  ََِّتَ ُ َمَعُُكْ َولَْن ي َْلِ ڰ َوَانَُْتُ اَْلَعْلَْوَن ڰ َواّلٰله ُنْوا َوتَْدُعْوٓا ِاَٰل السَّ الَُُكْ      فَََل ََتِ  11ُْعَ

اور ( ۱)پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے 

 ۔(۲)ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے ( ۴)ہللا تمہارے ساتھ ہے 

مطلب یہ ہے کہ جب تم تعداد اور قوت وطاقت کے اعتبار سے دشمن پر غالب اور فائق  ۱۔۲۲

ہو تو ایسی صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کا مظاہرہ مت کرو بلکہ کفر پر تر 

ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ ہللا کا دین سر بلند ہو جائے غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ 

مصالحت کا مطلب کفر کے اثر ونفوذ کے بڑھانے میں مدد دینا ہے یہ ایک بڑا جرم ہے اس کا 

ہے کہ کافرورں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ اجازت یقینا ہے یہ مطلب نہیں 

لیکن ہر وقت نہیں صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے 

فروتر ہوں ایسے حاالت میں لڑائی کی بہ نسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے تاکہ مسلمان اس 
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کرلیں جیسے خود نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے کفار مکہ  موقعے سے فائدہ اٹھا کر بھرپور تیاری

 سے جنگ نہ کرنے کا دس سالہ معاہدہ کیا تھا ۔

اس میں مسلمانوں کے لئے دشمن پر فتح و نصرت کی عظیم بشارت ہے۔ جس کے ساتھ  ۴۔۲٢

 ہللا ہو، اس کو کون شکست دے سکتا ہے۔ 

 کمی نہیں کرے گا۔ بلکہ وہ اس پر پورا اجر دے گا اور اس میں کوئی ۴۔۲٢

 
لُُْكْ  لَهٌْو ۭ َوِاْن تُْؤِمنُْوا َوتَتَُّقْوا يُْؤِتُُكْ ُاُجْوَرُُكْ َوََل يَْســـ  نَْيا لَِعٌب وَّ وُة الُّ ََّما الَْحيه  11 َاْمَوالَُُكْ    ِان

اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقٰوی اختیار کرو ( ۱)واقعی زندگانی دنیا صرف کھیل کود ہے 

 (۴)تو ہللا تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا  گے

یعنی ایک فریب اور دھوکا ہے، اس کی کسی چیز کی بنیاد ہے نہ اس کو ثبات اور نہ اس  ۱۔۲٦

 کا اعتبار۔ 

یعنی وہ تمہارے مالوں سے بےنیاز ہے۔ اسی لئے اس نے تم سے زکوة میں کل مال کا  ۴۔۲٦

یا بلکہ اس کے ایک نہایت قلیل حصے صرف ڈھائی فیصد کا اور وہ بھی ایک مطالبہ نہیں ک

سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر، عالوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی 

بھائی بندوں کی مدد اور خیر خواہی ہے نہ کہ ہللا اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات 

 پورے کرتا ہے۔

 
َّْســـ   رِْج َاْضغَانَُُكْ      ِاْن ي  11ْلُْكُْوَها فَُيْحِفُُكْ تَْبَخلُْوا َوُُيْ

اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے 

 (۱)اور تمہارے کینے ظاہر کر دے گا 

ور دے یعنی ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ کرے وہ بھی اصرار کے ساتھ اور ز ۱۔۲۷

کر تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کرو گے اور اسالم کے خالف اپنے بغض و عناد کا 

اظہار بھی اور اس صورت میں خود اسالم کے خالف بھی تمہارے دلوں میں عناد پیدا ہو جاتا 

 کہ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔

 
ٓاَ  ََّما هه َّْبَخْل فَِان َّْبَخُل ۚ َوَمْن ي ْن ي ِ ۚ فَِمْنُُكْ مَّ ُٓؤََلِۗء تُْدَعْوَن ِلُتْنِفُقْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله َّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما نَُْتْ هه ُ الَْغِنُّ َوَانَُْتُ الُْفَقَراُۗء ۚ َوِاْن تَتََول َّْفِسٖه ۭ َواّلٰله يَْبَخُل َعْن ن

ُُكْ   ُُثَّ     11ََل يَُكْونُْوٓا َاْمثَالَُُكْ       غَْْيَ

ہو تو تم بخیلی ( ۱)تم وہ لوگ ہو کہ ہللا کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بالئے جاتے ! خبردار

ہللا تعاٰلی ( ۴)کرنے لگتے ہو اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے 

تو وہ تمہارے بدلے ( ٤)اگر تم روگردان ہو جاؤ اور ( ۲)غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو 

 (۲)تمہارے سوا اور لوگوں کو الئے گا جو پھر تم جیسے نہ ہونگے۔

 یعنی کچھ حصہ زکوة کے طور پر اور کچھ ہللا کے راستے میں خرچ کرو۔ ۱۔۲۲

 یعنی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبیل ہللا کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔  ۴۔۲۲

 تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت یعنی ہللا ۲۔۲۲

مند ہے نہیں وہ تو غنی ہے بےنیاز ہے وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے 

کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزکیہ ہو دوسرے تمہارے ضرورت مندوں کی 

ن پر غالب اور برتر رہو اس لیے ہللا کی رحمت اور مدد کے حاجتیں پوری ہوں تیسرے تم دشم

 محتاج تم ہو نہ کہ ہللا تمہارا محتاج ہے۔

 یعنی اسالم سے کفر کی طرف پھر جاؤ۔  ٤۔۲۲
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بلکہ تم سے زیادہ ہللا اور رسول کے اطاعت گزار اور ہللا کی راہ میں خوب خرچ کرنے  ۲۔۲۲

س کی بابت پوچھا گیا تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم والے ہوں گے نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے ا

نے حضرت سلمان فارسی رضی ہللا عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس سے مراد یہ 

اور اس کی قوم ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایمان ثریا ستارے 

 صل کرلیں گے۔ الترمذی ۔کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حا

 

 

 سورة الفتح
 (۴٢۔ تعداد آیات  ٤۲سورة الفتح ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ           ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ِبْينًا         Ǻِاَنَّ فَتَْحنَا َِلَ فَْتًحا مُّ

 (۱)ہم نے آپ کو ایک کھلم کھال فتح دی ہے۔ ( اے نبی)شک بی

سو کے قریب صحاب اکرام رضوان  ۱٤ہجری میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم اور  ٦ ۱۔۱

علیہم اجمعین عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام 

عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر کافروں نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو روک لیا 

نے حضرت عثمان رضی ہللا کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ قریش کے سرداروں سے گفتگو کر 

کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں کفار مکہ نے اجازت نہیں 

ا ارادہ کر لیا وہیں اپنے سر بھی منڈوا دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی ک

لئے اور قربانیاں کرلیں۔ نیز کفار سے بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کرام کی 

اکثریت ناپسند کرتی تھی لیکن نگاہ رسالت نے اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے، 

ینے کی طرف آتے ہوئے راستے کفار کی شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مد

میں یہ سورت اتری، جس میں صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ یہ صلہ فتح مکہ 

کا ہی پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس کے دو سال بعد ہی مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل 

تے ہو لیکن ہم حدیبیہ ہوئے۔ اسی لئے بعض صحابہ اکرام کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو شمار کر

کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے اس سورت کی بابت فرمایا کہ آج 

صحیح )کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے 

 (بخاری

 
ِْْۢبَك َوَما ًتََ  َم ِمْن َذن ُ َما تََقدَّ ْستَـِقْيًما       ِلَٰيْغِفَر َِلَ اّلٰله اًطا مُّ َر َويَُِتَّ ِنْعَمَتٗه عَلَْيَك َوَُّيِْديََك ِِصَ   Ąخَّ

اور تجھ پر ( ۱)تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور پیچھے سب کو ہللا تعاٰلی معاف فرمائے 

 ۔(۲)اور تجھے سیدھی راہ چالئے ( ۴)اپنا احسان پورا کر دے 

معامالت یا وہ امور ہیں جو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے اپنے اس سے مراد ترک اولی والے  ۱۔۴

فہم واجتہاد سے کیے لیکن ہللا نے انہیں ناپسند فرمایا جیسے عبد ہللا بن ام مکتوم رضی ہللا 

وغیرہ کا واقعہ ہے جس پر سورہ عبس کا نزول ہوا یہ معامالت وامور اگرچہ گناہ اور منافی 
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کے پیش نظر انہیں بھی کوتاہیاں شمار کر لیا گیا جس پر عصمت نہیں لیکن آپ کی شان ارفع 

معافی کا اعالن فرمایا جا رہا ہے لیغفر میں الم تعلیل کے لیے ہے یعنی یہ فتح مبین ان تین 

چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں مذکور ہیں اور یہ مغفرت ذنوب کا سبب اس اعتبار سے ہے کہ 

ی تعداد میں بکثرت اضافہ ہوا جس سے آپ صلی اس صلح کے بعد قبول اسالم کرنے والوں ک

 ہللا علیہ وسلم کے اجر عظیم میں بھی خوب اضافہ ہوا اور حسنات وبلندی درجات میں بھی ۔

اس دین کو غالب کر کے جس کی تم دعوت دیتے ہو، یا فتح وغلبہ عطا کر کے۔ اور بعض  ۴۔۴

 (القدیرفتح )کہتے ہیں کہ مغفرت اور ہدایت پر یہی تمام نعمت ہے 

 یعنی اس پر استقالل نصیب فرمائے۔ ہدایت کے اعلٰی سے اعلٰی درجات سے نوازے۔ ۲۔۴ 

 
ا َعزِْيًزا       ُ نَــّْصً َك اّلٰله يَْنُّصَ  Ǽوَّ

 اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔

 
َداُدْوٓا ِايْمَ  ِكْينََة ِِفْ قُلُْوِب الُْمْؤِمِنْْيَ ِلََيْ ْيٓ َانَْزَل السَّ ِ ُ عَِلــْيًما َحِكـْيًما     ُهَو اَّلَّ ِت َواَْلَْرِض ۭ َوََكَن اّلٰله وه مه ِ ُجنُْوُد السَّ ْم ۭ َوّلِلٰه َع ِايَْماِِنِ   Ćاًَن مَّ

وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ 

لشکر ہللا ہی کے ( کل)ر زمین کے اور آسمانوں او( ۱)ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں 

 اور ہللا تعاٰلی دانا با حکمت ہے۔( ۴)ہیں 

یعنی اس اضطراب کے بعد جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے الحق ہوا ہللا تعاٰلی  ۱۔٤

نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی جس سے ان کے دلوں کو اطمینان سکون اور ایمان 

 ھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے ۔مزید حاصل ہوا یہ آیت ب

سے کفار کو ہالک کروا دے، لیکن ( مثاًل فرشتوں)یعنی اگر ہللا چاہے تو اپنے کسی لشکر  ۴۔٤

اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ایسا نہیں کیا اور اس کے بجائے مومنوں کو قتال و جہاد کا 

 حکم دیا ہے۔

 
ْم ۭ وَ ِلُٰيْدِخَل الُْمْؤمِ  َِتِ اه يِٰ ْيَن ِفْْيَا َويَُكفَِٰر َعِْنُْم س َ ِِلِ َِتَا اَْلَِْنهُر خه رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ ِ فَْوًزا َعِظْيًما       ِنْْيَ َوالُْمْؤِمنهِت َجن ِِلَ ِعْنَد اّلٰله    Ĉََكَن ذه

رہی کے نیچے نہریں بہ ( ۱)تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن 

ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہ دور کردے، اور ہللا کے نزدیک یہ بہت 

 بڑی کامیابی ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا ابتدائی حصہ سنا لیغفرلک ہللا تو انہوں  ۱۔۲

لی ہللا علیہ وسلم کو نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے کہا آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے کہا آپ ص

صحیح بخاری )مبارک ہو ہمارے لیے کیا ہے جس پر ہللا نے آیت لیدخل المومنین نازل فرما دی 

 (باب غزوہ الحدیبیۃ

 
ْوِء ۭ عَلَ  ِ َظنَّ السَّ ِْْٰيَ ِِبّلٰله اۗن ِت الظَّ ِت َوالُْمّْشِِكْْيَ َوالُْمّْشِكه ِفقه ِفِقْْيَ َوالُْمنه َب الُْمنه يَُعٰذِ مْ وَّ َ ۭ َوَساَۗءْت  ْْيِ ْم َولََعَِنُْم َوَاعَدَّ لَهُْم ََجََّنَّ ُ عَلَْْيِ ْوِء ۚ َوغَِضَب اّلٰله َرُة السَّ

ِٕ
َداۗى

ا        Čَمِصْْيً

اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب 

پر برائی کا ( دراصل انہیں( )۱)ہیں۔  دے جو ہللا تعاٰلی کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے

ہللا ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لئے دوزخ تیار کی اور وہ ( ۴)پھیرا ہے 

 بری لوٹنے کی جگہ ہے۔( بہت)



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1166 

یعنی ہللا کو اس کے حکموں پر مہتم کرتے ہیں اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم اور  ۱۔ ٦

لیہم کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ یہ مغلوب یا مقتول ہو جائیں صحابہ کرام رضوان ہللا ع

 ( ابن کثیر)گے اور دین اسالم کا خاتمہ ہو جائے گا ۔

یعنی یہ جس گردش، عذاب یا ہالکت کے مسلمانوں کے لئے منتظر ہیں، وہ تو انہی کا مقدر  ۱۔٦

 بننے والی ہے

 
ِت َواَْلَْرِض ۭ وَ  وه مه ِ ُجنُْوُد السَّ ُ َعزِْيًزا َحِكْيًما      َوّلِلٰه  Ċََكَن اّلٰله

 (۱)اور ہللا ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں اور ہللا غالب اور حکمت واال ہے 

ہللا تعاٰلی اپنے دشمنوں کو ہر طرح ہالک کرنے پر قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی  ۱۔۷

 حکمت ومشیت کے تحت ان کو جتنی چاہے مہلت دے دے۔

 
نَِذْيًرا       ا وَّ ً ُمبَّٰشِ ٓ َاْرَسلْنهَك َشاِهًدا وَّ   Ďِاَنَّ

 یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے واال اور خوشخبری سنانے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھیجا۔

 
ُحْوُه بُْكَرًة وَّ  ُرْوُه ۭ َوتَُسـبِٰ ُرْوُه َوتَُوقِٰ ِ َوَرُسْوَِلٖ َوتَُعٰزِ  Ḍَاِصْيًَل      ِلُٰتْؤِمنُْوا ِِبّلٰله

، تم ہللا اور اس کے رسول پر ایمان الؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب (اے مسلمانو)تاکہ 

 کرو اور ہللا کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔

 
ْم ۚ فََمْن نَّ  ِ فَْوَق َايِْدُّْيِ َ ۭ يَُد اّلٰله ََّما يَُباِيُعْوَن اّلٰله ْيَن يَُباِيُعْونََك ِان ِ ُيْؤِتْيِه َاْجًرا َعِظْيًما      ِانَّ اَّلَّ َ فَس َ هََد عَلَْيُه اّلٰله ََّما يَْنُكُث عَٰله نَْفِسٖه ۚ َوَمْن َاْوِفه ِبَما عه َكَث فَِان

01   

ان کے ہاتھوں پر ہللا کا ( ۱)جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً ہللا سے بیعت کرتے ہیں 

اور جو ( ۲)ہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے تو جو شخص عہد شکنی کرے و( ۴)ہاتھ ہے 

تو اسے عنقریب ہللا بہت ( ٤)شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے ہللا کے ساتھ کیا ہے 

 بڑا اجر دے گا۔

یعنی یہ بیعت دراصل ہللا ہی کی ہے کیونکہ اسی نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اس پر اجر  ۱۔ ۱۰

دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ اپنے نفسوں اور مالوں کا جنت بھی وہی عطا فرمائے گا جس طرح 

ُسْوَل فَقَْد )یہ اسی طرح ہے جیسے  ۱۱۱کے بدلے ہللا کے ساتھ سودا ہے التوبہ ۔ َمْن یُِّطِع الرَّ

 َ
 ( 40:۔ النساء2( اَطَاَع ہللٰاٰ

آیت سے وہی بیعت رضوان مراد ہے جو نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت عثمان  ۴۔۱۰

سو مسلمانوں نے  ۱٢یا  ۱٤ہادت کی خبر سن کر ان کا انتقام لینے کے لئے حدیبیہ میں موجود ش

 لی تھی۔ 

سے مراد یہاں بیعت کا توڑ دینا یعنی عہد کے مطابق لڑائی میں حصہ ( عہد شکنی)نَْکث،  ۲۔۱۰

 نہ لینا ہے۔ یعنی جو شخص ایسا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ 

 کے رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی مدد کرے گا، ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا، کہ وہ ہللا ٤۔۱۰

 یہاں تک کہ ہللا تعاٰلی مسلمانوں کی فتح و غلبہ عطا فرما دے۔

 
َتْغِفْر لَنَا ۚ يَُقْولُْونَ  َيُقْوُل َِلَ الُْمَخلَُّفْوَن ِمَن اَْلَْعَراِب َشغَلَْتنَآ َاْمَوالُنَا َوَاْهلُْوََن فَاس ْ ِ َشـْيـــــ ًا ِاْن  س َ َن اّلٰله َّْمِِلُ لَُُكْ ِمٰ ْم ۭ قُْل فََمْن ي ا لَيَْس ِِفْ قُلُْوِّبِ ْم مَّ ِِبَلِْسنََِتِ

ا        ُ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْْيً  00َاَراَد ِبُُكْ َْضًّا َاْو َاَراَد ِبُُكْ نَْفًعا   ۭ بَْل ََكَن اّلٰله

دیئے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے  دہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ

یہ لوگ اپنی ( ۱)مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے پس آپ ہمارے لئے مغفرت طلب کیجئے 
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آپ جواب دیجئے کہ تمہارے لئے ( ۴)زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، 

اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے  ہللا کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے

چاہے ، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے ہللا خوب باخبر ہے ( ٤)یا تمہیں کوئی نفع دینا ( ۲)

 ۔(۲)

اس سے مدینے کے اطراف میں آباد قبیلے غفار مزینہ جہینہ اسلم اور وئل مراد ہیں جب  ۱۔ ۱۱

کی تفصیل آگے آئے گی عمرے کے  نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد جس

لیے مکہ جانے کی عام منادی کرا دی مذکورہ قبیلوں نے سوچا کہ موجودہ حاالت تو مکہ جانے 

کے لیے ساز گار نہیں ہیں وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں نیز مسلمان 

ر ایسے میں کافروں نے عمرے کے لیے پورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں جا سکتے اگ

مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے 

اس وقت مکے جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہالکت میں ڈالنا ہے چنانچہ یہ لوگ آپ صلی ہللا 

ا ہے کہ یہ تجھ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے ہللا تعاٰلی ان کی بابت فرما رہ

 سے مشغو لیتوں کا عذر پیش کر کے طلب مغفرت کی التجائیں کریں گے ۔

یعنی زبانوں پر تو یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں کی اور بیوی بچوں کی  ۴۔۱۱

نگرانی کرنے واال کوئی نہیں تھا اس لیے ہمیں خود ہی رکنا پڑا لیکن حقیقت میں ان کا پیچھے 

 دیشہ موت کی وجہ سے تھا رہنا نفاق اور ان

یعنی اگر ہللا تمہارے مال ضائع کرنے اور تمہارے اہل کو ہالک کرنے کا فیصلہ کر لے  ۲۔۱۱

 تو کیا تم سے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ ہللا کو ایسا نہ کرنے دے۔ 

یعنی تمہیں مدد پہنچانا اور تمہیں غنیمت سے نوازنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے یہ  ٤۔۱۱

راصل مذکورہ متخلفین پیچھے رہ جانے والوں کا رد ہے جنہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ د

اگر نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع سے بہرہ ور 

 ہوں گے حاال نکہ نفع وضرر کا سارا اختیار ہللا کے ہاتھ میں ہے ۔

 کی پوری جزا دے گا۔ یعنی تمہیں تمہارے عملوں ۲۔۱۱

 
ِِلَ ِِفْ قُلُوْ  ُزيَِٰن ذه ْم َابًَدا وَّ  َاْهِلْْيِ

ٓ ُسْوُل َوالُْمْؤِمنُْوَن ِاٰله َّْنَقِلَب الرَّ َّْن ي ا بُْوًرا        بَْل َظنَنَُْتْ َاْن ل ْوِء ښ َوُكْنَُتْ قَْومًۢ   01ِبُُكْ َوَظنَنَُْتْ َظنَّ السَّ

تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا  نہیں بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا

قطًعا ناممکن ہے اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا 

 (۴)دراصل تم لوگ ہو بھی ہالک ہونے والے۔ ( ۱)

کرے گا۔ یہ وہی پہال  اور وہ یہی تھا کہ ہللا اپنے رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی مدد نہیں ۱۔۱۴

 گمان ہے، تکرار تاکید کے لئے ہے۔ 

بور، بائر کی جمع ہے ہالک ہونے واال یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقدر ہالکت ہے اگر  ۴۔۱۴

دنیا میں یہ ہللا کے عذاب سے بچ گئے تو آخرت میں تو بچ کر نہیں جا سکتے وہاں تو عذاب ہے 

 ہر صورت میں بھگتنا ہوگا ۔

 
ا       َوَمْن  ِفرِْيَن َسِعْْيً ٓ َاْعَتْدََن ِللْكه ِ َوَرُسْوَِلٖ فَِاَنَّ َّْم يُْؤِمْنْۢ ِِبّلٰله   01ل

اور جو شخص ہللا پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ الئے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لئے 

 دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔

 
ِت َواَْلَْرِض ۭ يَْغفِ  وه مه ِ ُمِْلُ السَّ ِحْيًما       َوّلِلٰه ُ غَُفْوًرا رَّ ََّشاُۗء ۭ َوََكَن اّلٰله ُب َمْن ي ََّشاُۗء َويَُعٰذِ  01ُر ِلَمْن ي
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اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہللا ہی کے لئے ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے 

 (۱)عذاب کرے اور ہللا بڑا بخشنے واال مہربان ہے۔ 

نابت الی ہللا کی ترغیب ہے کہ اگر وہ نفاق سے توبہ اس میں متخلفین کے لیے توبہ وا ۱۔ ۱٤

 کرلیں تو ہللا تعاٰلی انہیں معاف فرما دے گا وہ بڑا بخشنے واال نہایت مہربان ہے۔

 
َِّبْعُُكْ ۚ يُرِيُْدْوَن َانْ  َيُقْوُل الُْمَخلَُّفْوَن ِاَذا انْــَطلَْقَُتْ ِاٰله َمَغاِِنَ ِلَتْاُخُذْوَها َذُرْوََن نَت ُّ  س َ َيُقْولُْوَن بَْل ي ُ ِمْن قَْبُل ۚ فَس َ ِلُُكْ قَاَل اّلٰله َِّبُعْوََن َكذه َّْن تَت ِ ۭ قُْل ل لُْوا َُكهَم اّلٰله َبٰدِ

ُسُدْونَنَا   ۭ بَْل ََكنُْوا ََل يَْفَقهُْوَن ِاَلَّ قَِلْيًَل          01ََتْ

لوگ کہنے لگیں جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے 

وہ چاہتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی کے کالم ( ۱)گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے، 

کہ ہللا تعاٰلی ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو ! آپ کہہ دیجئے( ۴)کو بدل دیں 

اصل بات یہ ( )٤)بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو ( نہیں نہیں)وہ اس کا جواب دیں گے ( ۲)گے 

 (۲)کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں ( ہے

اس میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے جس کی فتح کی نوید ہللا تعاٰلی نے حدیبیہ میں دی تھی نیز  ۱۔۱۲

ہللا تعاٰلی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف حدیبیہ 

ہے چنانچہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ صلی ہللا علیہ وسلم میں شریک ہونے والوں کا حصہ 

نے یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو مذکورہ 

متخلفین نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا جسے 

 نم خیبر ہی ہیں ۔منظور نہیں کیا گیا آیت میں مغانم سے مراد مغا

ہللا کے کالم سے مراد، ہللا کا خیبر کی غنیمت کو اہل حدیبیہ کے لئے خاص کرنے کا  ۴۔۱٢

 وعدہ ہے، منافقین اس میں شریک ہو کر ہللا کے کالم یعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔ 

 تعاٰلی کا حکم یہ نفی بمعنی نہی ہے یعنی تمہیں ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہللا۲۔۱٢

 بھی یہی ہے۔ 

یعنی یہ متخلفین کہیں گے کہ تم ہمیں حسد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گریز کر رہے  ٤۔۱٢

 ہو تاکہ مال غنیمت میں ہم تمہارے ساتھ شریک نہ ہوں۔ 

یعنی بات یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ پابندی ان کے پیچھے رہنے کی پا  ۲۔۱٢

 لیکن اصل بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ داش میں ہے۔

 
َّْوا مََكَ قُْل ِلٰـلُْمَخلَِّفْْيَ ِمَن اَْلَْعَراِب َسـُتْدَعْوَن ِاٰله قَْوٍم ُاوِلْ َِبٍْس َشِديٍْد تَُقاِتلُْوَِنُْم َاْو يُْسِلمُ  ُ َاْجًرا َحَسـنًا ۚ َوِاْن تََتَول ْن ْوَن ۚ فَِاْن تُِطْيُعْوا يُْؤِتُُكُ اّلٰله َّْيَُتْ ِمٰ  تََول

ْبُُكْ عََذاًِب َاِلـــْيًما         01قَْبُل يَُعٰذِ

آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف 

پس اگر تم اطاعت کرو ( ۱)بالئے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوجائیں گے 

اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے ( ۲)بہتر بدلہ دے گا  گے تو ہللا تمہیں بہت( ۴)

 ۔(٤)پہلے تم منہ پھیر چکے ہو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا 

اس جنگجو قوم کی تعیین میں اختالف ہے بعض مفسرین اس سے عرب کے ہی بعض  ۱۔ ٦ ۱

مانوں کی جنگ ہوئی یا قبائل مراد لیتے ہیں مثال ہوازن یا ثقیف جن سے حنین کے مقام پر مسل

مسیلمۃ الکذاب کی قوم بنو حنیفہ اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی وعیسائی مراد لیے 

ہیں ان پیچھے رہ جانے والے بدویوں سے کہا جا رہا ہے کہ عنقریب ایک جنگجو قوم سے 

 نگ ہوگی۔مقابلے کے لیے تمہیں بالیا جائے گا اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری اور ان کی ج

 یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ ملکر لڑو گے ۴۔۱٦

 دنیا میں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنت۔  ۲۔۱٦۔ 
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یعنی جس طرح حدیبیہ کے موقع پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گریز کیا  ٤۔۱٦

 کا دردناک عذاب تمہارے لئے تیار تھا، اسی طرح اب بھی تم جہاد سے بھاگو گے، تو پھر ہللا

 ہے۔

 
َ َوَرسُ  ُِّطعِ اّلٰله ََل عََٰل الَْمرِيِْض َحَرٌج ۭ َوَمْن ي ََل عََٰل اَْلَْعَرجِ َحَرٌج وَّ ى َحَرٌج وَّ بْهُ لَيَْس عََٰل اَْلَُْعه ََّتَولَّ يَُعٰذِ ُر ۚ َوَمْن ي َِتَا اَْلَِْنه رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ  ْوََلٗ يُْدِخِْلُ َجن

   01عََذاًِب َاِلـــْيًما         

اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج 

جو کوئی ہللا اور اس کے رسول کی فرما نبرداری کرے اسے ہللا ایسی جنتوں میں ( ۱)ہے، 

ر لے اسے دردناک تلے نہریں جاری ہیں اور جو منہ پھی( درختوں)داخل کرے گا جس کے 

 دے گا۔( کی سزا)عذاب 

بصارت سے محرومی اور لنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذوری۔ یہ  ۱۔۱۷

دونوں عذر الزمی ہیں۔ ان اصحاب عذر یا ان جیسے دیگر معذورین کو جہاد سے مستثٰنی کر دیا 

 گیا ان کے عالوہ جو بیماریاں ہیں وہ عارضی عذر ہیں۔

 
ِكْينََة عَ لََقْد َرِِضَ ا ْم فََانَْزَل السَّ َجَرِة فََعَِلَ َما ِِفْ قُلُْوِّبِ َت الشَّ ُ َعِن الُْمْؤِمِنْْيَ ِاْذ يَُباِيُعْونََك ََتْ ْم َوَاََثَّبُْم فَْتًحا قَرِيًْبا        ّلٰله   01لَْْيِ

( ۱)ے یقیناً ہللا تعاٰلی مومنوں سے خوش ہوگیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھ

اور ( ۲)اور ان پر اطمینان نازل فرمایا ( ۴)ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کرلیا 

 (٤)انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ 

یہ ان اصحاب بیعت رضوان کے لیے رضائے الہی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے  ۱۔۱۲

بات پر بیعت کی کہ وہ  کا سرٹیفکیٹ ہے جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس

 قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے ۔

یعنی ان کے دلوں میں جو صدق و صفا کے جذبات تھے، ہللا ان سے بھی واقف ہے۔ اس  ۴۔۱۲

سے ان دشمنان صحابہ اکرام کا رد ہوگیا جو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ظاہری تھا، دل سے وہ 

 منافق تھے۔ 

یعنی وہ نہتے تھے جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے اس لیے جنگی ہتھیار مطلوبہ تعداد  ۲۔ ۱۲

میں نہیں تھے اس کے باوجود جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی ہللا کا بدلہ 

لینے کے لیے ان سے جہاد کی بیعت لی تو بال ادنی تامل سب لڑنے کے لیے تیار ہوگئے یعنی 

خوف ان کے دلوں سے نکال دیا اور اس کی جگہ صبر و سکینت ان پر نازل ہم نے موت کا 

 فرما دی جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہوا۔

اس سے مراد وہی فتح خیبر ہے جو یہودیوں کا گڑھ تھا اور حدیبیہ سے واپسی پر  ٤۔۱۲

 مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔

 
ُخُذْوَِنَا  ۭ  ْ ًة َّيَّ َمَغاِِنَ َكثِْْيَ ُ َعزِيًْزا َحِكْيًما           وَّ  01َوََكَن اّلٰله

 گے اور ہللا غالب حکمت واال ہے۔( ۱)اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں 

یہ وہ غنیمتیں ہیں جو خیبر سے حاصل ہوئیں یہ نہایت زرخیز اور شاداب عالقہ تھا اسی  ۱۔۱٢

مت کا مال حاصل ہوا جسے صرف حساب سے یہاں سے مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں غنی

 اہل حدیبیہ میں تقسیم کیا گیا ۔

 
ِذٖه َوَكفَّ َايِْدَي النَّاِس َعْنُُكْ ۚ َوِلَتكُ  َل لَُُكْ هه ُخُذْوَِنَا فََعجَّ ًة ًَتْ ُ َمغَاِِنَ َكِثْْيَ َتِقْيًما  َوعََدُُكُ اّلٰله س ْ اًطا مُّ يًَة ِلـٰـلُْمْؤِمِنْْيَ َوَُّيِْديَُُكْ ِِصَ    11       ْوَن اه
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جنہیں تم حاصل کرو گے پس یہ ( ۱)ہللا تعاٰلی نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے 

تاکہ مومنوں کے ( ۲)اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے ( ۴)تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی 

 ۔(۲)تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چالئے ( ٤)لئے یہ ایک نشانی ہو جائے، 

فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی غنیمتوں کی خوشخبری ہے جو قیامت یہ دیگر  ۱۔۴۰

 تک مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہیں۔ 

یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ کیونکہ یہ دونوں تو فوری طور پر مسلمانوں کو حاصل  ۴۔۴۰

 ہوگئیں ۔

نے روک دیئے یعنی ان  حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ ہللا ۲۔۴۰

 کے حوصلے پست کر دیئے اور وہ مسلمانوں سے مصروف پیکار نہیں ہوئے ۔

یعنی لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ ہللا تعاٰلی قلت تعداد کے  ٤۔۴۰

باوجود مسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کو غالب کرنے واال ہے یا یہ روک لینا تمام 

 ودہ باتوں میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے ۔موع

 یعنی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے یا اس نشانی سے تمہیں ہدایت میں اور زیادہ کرے۔ ۲۔۴۰

 
ٍء قَدِ  ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ ُ ِّبَا ۭ َوََكَن اّلٰله ى لَْم تَْقِدُرْوا عَلَْْيَا قَْد َاَحاَط اّلٰله ُاْخره  10يًْرا         وَّ

بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا ہللا تعاٰلی نے انہیں قابو کر ( غنیمتیں)اور تمہیں اور 

 اور ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے۔( ۱)رکھا ہے 

 یہ بعد میں ہونے والی فتوحات اور ان سے حاصل ہونے والی غنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۔۴۱

 
تَلَُُكُ  ا          َولَْو قه ََل نَِصْْيً ُدْوَن َوِليًّا وَّ َُّوا اَْلَْدَِبَر ُُثَّ ََل ََيِ ْيَن َكَفُرْوا لََول ِ  11اَّلَّ

اگر تم سے کافروں سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے 

 ۔(۱)نہ مددگار 

ہا ہے کہ اگر یہ قریش مکہ صلح نہ یہ حدیبیہ میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جا ر ۱۔۴۴

کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختیار کرتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، کوئی ان کا مددگار 

 نہ ہوتا۔

 
ِ تَْبِديًَْل        َد ِلُسـنَِّة اّلٰله َِّّتْ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبُل ښ َولَْن َّتِ ِ ال  11ُسـنََّة اّلٰله

ابق جو پہلے چال آیا ہے تو کبھی بھی ہللا کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ ہللا کے اس قاعدے کے مط

 (۱)پائے گا 

یعنی ہللا کی یہ سنت اور عادت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب کفر و ایمان کے درمیان  ۱۔۴۲

فیصلہ کن معرکہ آرائی کا مرحلہ آتا ہے تو ہللا تعاٰلی اہل ایمان کی مدد فرما کر حق کو سر بلندی 

 کرتا ہے، جیسے اس سنت ہللا کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئی۔عطا 

 
مْ  ْي َكفَّ َايِْدَُّيُْم َعْنُُكْ َوَايِْديَُُكْ َعِْنُْم ِبَبْطِن َمكََّة ِمْنْۢ بَْعِد َاْن َاْظَفَرُُكْ عَلَْْيِ ِ ا       َوُهَو اَّلَّ ُ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْْيً  11 ۭ َوََكَن اّلٰله

نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے  وہی ہے جس

دیا تھا اور تم جو کچھ کر رہے ہو ہللا ( ۱)روک لیا اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ 

 تعاٰلی اسے دیکھ رہا ہے۔

 ۲۰ جب نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ میں تھے تو کافروں نے ۱۔۴٤

آدمی، جو ہتھیاروں سے لیس تھے، اس نیت سے بھیجے کہ اگر ان کو موقع مل جائے تو 

دھوکے سے نبی صلی ہللا علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خالف کاروائی کریں چنانچہ یہ 
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مسلح جتھہ جبل تغیم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہوگیا اور انہوں 

تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ ان کا جرم  نے ہمت کر کے

شدید تھا اور ان کو جو بھی سزا دی جاتی، صحیح ہوتی۔ لیکن اس میں خطرہ یہی تھا پھر جنگ 

ناگزیر ہو جاتی۔ جب کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم اس موقعے پر جنگ کے بجائے صلح چاہتے 

لمانوں کا مفاد تھا۔ چنانچہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے ان سب کو معاف تھے کیونکہ اس میں مس

 (صحیح مسلم)کر کے چھوڑ دیا 

 
ٗ ۭ َولَوْ  ََ َمِحِلَّ َّْبلُ ْوُُكْ َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوالْهَْدَي َمْعُكْوفًا َاْن ي ْيَن َكَفُرْوا َوَصدُّ ِ ْؤِمنُْوَن َوِنَساٌۗء ُِهُ اَّلَّ َّْم تَْعلَُمْوُِهْ َاْن تَـــَطــــُْٔوُِهْ فَُتِصْيَبُُكْ ََل ِرَجاٌل مُّ ْؤِمنهٌت ل مُّ

 ِ بْنَا اَّلَّ َّلُْوا لََعذَّ ََّشاُۗء ۚ لَْو تََزي ِتٖه َمْن ي ُ ِِفْ َرْْحَ ةٌۢ ِبَغْْيِ ِعَْلٍ ۚ ِلُيْدِخَل اّلٰله َعرَّ ِْنُْم مَّ  11يَْن َكَفُرْوا ِمِْنُْم عََذاًِب َاِلـــْيًما      ِمٰ

اور قربانی کے لئے ( ۱)یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا 

موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد 

یعنی ان کے پس جانے ( ۴)مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کی تم کو خبر نہ تھی ( بہت سی)اور 

تو تمہیں ( ۲)نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بےخبری میں ضرر پہنچتا کا احتمال 

تاکہ ہللا تعاٰلی اپنی رحمت میں جس کو ( ۲)لیکن ایسا نہیں کیا ( ٤)لڑنے کی اجازت دی جاتی 

چاہے داخل کرے اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا 

 (٦) دیتے۔ 

دی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی یا معتمر عمرہ کرنے واال اپنے ساتھ مکے لے ھ ۱۔ ۴۲

جاتا تھا یا وہیں سے خرید کر ذبح کرتا تھا محل سے مراد وہ قربان گاہ ہے جہاں ان کو لے جا 

کر ذبح کیا جاتا ہے جاہلیت کے زمانے میں یہ مقام معتمر کے لیے مروہ پہاڑی کے پاس اور 

ے منی تھا اور اسالم میں ذبح کرنے کی چگہ مکہ منی اور پورے حدود حرم ہیں۔ حاجیوں کے لی

معکوفا حال ہے یعنی یہ جانور اس انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ مکے میں داخل ہوں تاکہ 

انہیں قربان کیا جائے مطلب یہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا اور 

 ھے انہیں بھی اپنی قربان گاہ تک نہیں پہنچنے دیا ۔تمہارے ساتھ جو جانور ت

 یعنی مکہ میں اپنا ایمان چھپائے رہ رہے تھے۔ ۴۔۴٢

کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ بھی مارے جاتے اور تمہیں ضرر  ۲۔۴۲

و پہنچتا معرة کے اصل معنی عیب کے ہیں یہاں مراد کفارہ اور وہ برائی اور شرمندگی ہے ج

کافروں کی طرف سے تمہیں اٹھانی پڑتی یعنی ایک تو قتل خطا کی دیت دینی پڑتی اور دوسرے 

 کفار کا یہ طعنہ سہنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں ۔

یہ لوال کا محذوف جواب ہے یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہیں مکے میں داخل ہونے کی  ٤۔۴۲

 سے لڑنے کی اجازت دے دی جاتی ۔اور قریش مکہ 

 بلکہ اہل مکہ کو مہلت دے دی گئی تاکہ جس کو ہللا چاہے قبول اسالم کی توفیق دے دے۔  ۲۔۴٢

تزیلوا بمعنی تمیزوا ہے مطلب یہ ہے کہ مکے میں آباد مسلمان اگر کافروں سے الگ   ٦۔ ۴۲

ے اور تمہارے ہاتھوں ان رہائش پذیر ہوتے تو ہم تمہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیت

کو قتل کرواتے اور اس طرح انہیں دردناک سزا دیتے عذاب الیم سے مراد یہاں قتل قیدی بنانا 

 اور قہر اور غلبہ ہے۔

 
ُ َسِكْينََتٗه عَٰله  يََّة الَْجاِهِليَِّة فََاْنَزَل اّلٰله ُم الَْحِميََّة َْحِ ْيَن َكَفُرْوا ِِفْ قُلُْوِّبِ ِ ى َوََكنُْوٓا َاَحقَّ ِّبَا َوَاْهلَهَا ۭ َوََكَن ِاْذ َجَعَل اَّلَّ َمَة التَّْقوه  َرُسْوَِلٖ َوعََٰل الُْمْؤِمِنْْيَ َوَالَْزَمهُْم َُكِ

ٍء عَِلــْيًما        ِٰ ََشْ ُُ ُ ِب    11اّلٰله

ان کافروں نے اپنے دلوں میں غیرت کو جگہ دی اور غیرت بھی جاہلیت کی، سو ( ۱)جب کہ 

اور ہللا ( ۴)نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی  ہللا تعاٰلی
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اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق ( ۲)تعاٰلی نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر جمائے رکھا 

 تھے اور ہللا تعاٰلی ہرچیز کو خوب جانتا ہے۔

نی اس وقت کو یاد کرو جب کہ ان اذ کا ظرف یا تو لعذبتا ہے یا واذکرو محذوف ہے یع ۱۔ ٦ ۴

 کافروں نے۔ 

کفار کی اس حمیت جاہلیہ عار اور غرور سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکے میں  ۴۔ ٦ ۴

داخل ہونے سے روکتا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کو قتل کیا ہے 

دیں گے یعنی اٰنہوں نے اسے اپنی عزت  الت وعزی کی قسم ہم انہیں کبھی یہاں داخل نہیں ہونے

اور وقار کا مسئلہ بنا لیا اسی کو حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے 

آنے سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں تھا قریش مکہ کے اس معاندانہ رویے کے جواب 

اور وہ بھی اسے اپنے وقار کا میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آ جاتی 

مسئلہ بنا کر مکے جانے پر اصرار کرتے جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی اور یہ 

لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی اس لیے ہللا تعاٰلی نے مسلمانوں کے دلوں میں 

ر صلی ہللا علیہ سکینت نازل فرما دی یعنی انہیں صبر وتحمل کی توفیق دے دی اور وہ پیغمب

وسلم کے ارشاد کے مطابق حدیبیہ میں ہی ٹھہرے رہے جوش اور جذبے میں آ کر مکے جانے 

کی کوشش نہیں کی لعض کہتے ہیں کہ اس حمیت جاہلیہ سے مراد قریش مکہ کا وہ رویہ ہے 

جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وقت انہوں نے اختیار کیا یہ رویہ اور معاہدہ دونوں 

ں کے لیے بظاہر ناقابل برداشت تھا لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسالم مسلمانو

اور مسلمانوں کا بہترین مفاد تھا اس لیے ہللا تعاٰلی نے مسلمانوں کو نہایت ناگواری اور گرانی 

کے باوجود اسے قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرما دیا اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ 

صلی ہللا علیہ وسلم نے قریش مکہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی یہ بات تسلیم جب رسول ہللا 

کر لی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے اور یہیں سے واپس ہو جائیں 

گے تو پھر آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت علی رضی ہللا کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا 

 الرحمن الرحیم لکھی انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ انہوں نے آپ کے حکم سے بسم ہللا

رحمن رحیم کو ہم نہیں جانتے ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی باسمک 

اللھم اے ہللا تیرے نام سے لکھیں چنانچہ آپ نے اسی طرح لکھوایا پھر آپ نے لکھوایا یہ وہ 

ی ہللا علیہ وسلم نے اہل مکہ سے مصالحت کی ہے دستاویز ہے جس پر محمد رسول ہللا صل

قریش کے نمائندوں نے کہا اختالف کی بٰنیاد تو آپ کی رسالت ہی ہے اگر ہم آپ کو رسول ہللا 

ماٰن لیں تو اس کے بعد جھگڑا ہی کیا رہ جاتا ہے پھر ہمیں آپ سے لڑنے کی اور بیت ہللا میں 

 علیہ وسلم یہاں محمد رسول ہللا کی جانے سے روکنے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ صلی ہللا

جگہ محمد بن عبد ہللا لکھیں چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی الیہ کو ایسا ہی لکھنے کا حکم 

دیا یہ مسلمانوں کے لیے نہایت اشتعال انگیز صورت حال تھی اگر ہللا تعاٰلی مسلمانوں پر 

ت علی رضی ہللا نے اپنے ہاتھ سکینت نازل نہ فرماتا تو وہ کبھی اسے برداشت نہ کرتے حضر

سے محمد رسول ہللا کے الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر دیا تو نبی کریم صلی ہللا علیہ 

وسلم نے کہا کہ یہ لفظ کہاں ہے بتانے کے بعد خود آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا 

د اس معاہدے یا صلح نامے اور اس کی جگہ محمد بن عبد ہللا تحریر کرنے کو فرمایا اس کے بع

۔ اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا اسے واپس ۱میں تین باتیں لکھیں گئیں 

۔ جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے گا وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ۴کر دیا جائے گا ۔

کر سکیں گے تاہم انہیں  ۔ مسلمان آئندہ سال مکے میں آئیں گے اور یہاں تین دن قیام۲ہوں گے ۔

اور اس کے ساتھ دو باتیں ( صحیح مسلم کتاب الجہاد)ہتھیار ساتھ النے کی اجازت نہیں ہوگی 
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۔ قبائل میں سے جو چاہے مسلمانوں کے ۴اس سال لڑائی موقوف رہے گی ۔ ۱اور لکھی گئیں ۔

 ساتھ اور جو چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے ۔

ِ ہے، جس سے حدیبیہ اس سے مراد کلمہ توحید و  ۲۔۴٦ ُسْوُل ہللٰاٰ ُد رَّ ُ ُمَحمَّ
رسالت اَل اِٰلہَ ااِلَّ ہللٰاٰ

والے دن مشرکین نے طواف و عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی ہی 

ہوتا ہے۔ تاہم اس خواب میں یہ تعین نہیں تھی کہ یہ اسی سال ہوگا، لیکن نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

لمان، اس بشارت عظیمہ سمجھتے ہوئے، عمرے کے لئے فوراً ہی امادہ ہوگئے اور اس اور مس

کے لئے عام منادی کرا دی گئی اور چل پڑے۔ باآلخر حدیبیہ میں وہ صلح ہوئی، جس کی 

تفصیل ابھی گزری، دراں حالیکہ ہللا کے علم میں اس خواب کی تعبیر آئندہ سال تھی، جیسا کہ 

ہایت امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور ہللا نے اپنے پیغمبر کے خواب کو سچا آئندہ سال مسلمانوں ن

 کر دکھایا۔

 
ِمِنْْيَ  ُ اه ْءََّي ِِبلَْحٰقِ ۚ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسِجَد الَْحَراَم ِاْن َشاَۗء اّلٰله ُ َرُسْوََلُ الرُّ ِيَْن   ََل   لَـَقْد َصَدَق اّلٰله ِِٰقْْيَ ُرُءْوَسُُكْ َوُمَقّٰصِ ََّتَافُْوَن ۭ فََعَِلَ َما لَْم تَْعلَُمْوا فََجــَعَل   ُمَحل

ِِلَ فَْتًحا قَرِيًْبا        11ِمْن ُدْوِن ذه

یقیناً ہللا تعاٰلی نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا کہ انشاء ہللا تم یقیناً پورے امن و امان کے 

، وہ ان (۱)نڈر ہو کر ( چین کے ساتھ)ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گے سر منڈواتے ہوئے 

پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح ( ۴)امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے 

 ۔(۲)تمہیں میسر کی 

واقعہ حدیبیہ سے پہلے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ  ۱۔۴۷

ا نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی ہی بیت ہللا میں داخل ہو کر طواف وعمرہ کرتے ہوئے دکھا گی

ہوتا ہے تاہم اس خواب میں یہ تعیین نہیں تھی کہ یہ اسی سال ہوگا لیکن نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

اور مسلمان اسے بشارت عظیمہ سمجھتے ہوئے عمرے کے لیے فورا ہی آمادہ ہوگئے اور اس 

وہ صلح ہوئی جس کی تفصل کے لیے عام مندی کرا دی گئی اور چل پڑے باآلخر حدیبیہ میں 

ابھی گزری دراں حالیکہ ہللا کے علم میں اس خواب کی تعبیر آئندہ سال تھی جیسا کہ آئندہ سال 

مسلمانوں نے نہایت امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور ہللا نے اپنے پیغمبر کے خواب کو سچا کر 

 دکھایا ۔

مکے میں مقیم کمزور مسلمانوں یعنی اگر حدیبیہ کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ سے ۴۔۴۷

 کو نقصان پہنچتا صلح کے ان فوائد کو ہللا ہی جانتا تھا۔ 

اس سے فتح خیبر و فتح مکہ کے عالوہ، صلح کے نتیجے میں جو بہ کثرت مسلمان ہوئے  ۲۔۴۷

وہ بھی مراد ہے، کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قسم ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان 

تھے، اس کے دوسال بعد جب مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو ان ڈیڑھ ہزار 

 کی تعداد دس ہزار تھی۔

 
ِ َشهِ ى ِِبّلٰله ٖه ۭ َوَكفه ْيِن ُُكِٰ ى َوِدْيِن الَْحٰقِ ِلُيْظهَِرٗه عََٰل اٰلِ ْيٓ َاْرَسَل َرُسْوََلٗ ِِبلْهُده ِ  ۭ 11ْيًدا       ُهَو اَّلَّ

ل کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب وہی ہے جس نے اپنے رسو

 کرے، اور ہللا تعاٰلی کافی ہے گواہی دینے واال۔( ۱)

اسالم کا یہ غلبہ دیگر ادیان پر دالئل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے تاہم دنیاوی اور  ۱۔۴۲

تک مسلمان اپنے  عسکری لحاظ سے بھی قرون اولی اور اس کے مابعد عرصہ دراز تک جب

دین پر عامل رہے انہیں غلبہ حاصل رہا اور آج بھی یہ مادی غلبہ ممکن ہے بشرطیکہ مسلمان 

ْؤِمنِْینَ )مسلمان بن جائیں  ۔ یہ دین غالب ہونے کے (318:۔ آل عمران1( َواَْنتُُم ااْلَْعلَْوَن اِْن ُكْنتُْم مُّ

 لیے ہی آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں ۔
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دٌ  َّبْ  ُمَحمَّ ُِٕىْم ُركًَّعا ُْسًَّدا ي اُۗء بَيَِْنُْم تَره اُۗء عََٰل اْلُكفَّاِر ُرَْحَ ْيَن َمَعٗهٓ َاِشدَّ ِ ِ ۭ َواَّلَّ ُسْوُل اّلٰله ُجْوِد ۭ رَّ ْن َاثَِر السُّ ْيَماُِهْ ِِفْ ُوُجْوِههِْم ِمٰ ِ َوِرْضَواًَن ۡ س ِ َن اّلٰله تَُغْوَن فَْضًَل ِمٰ

ِِلَ َمثَلُهُْم ِِف التَّ  ى عَٰله ُسْوِقهٖ ذه َتوه َتْغلَــظَ فَاس ْ َزَرٗه فَاس ْ ْيِل ۾ َكَزْرٌٍ َاْخَرَج َشْطَٔـــ ٗه فَاه َْنِ ىِة ٻَوَمثَلُهُْم ِِف اَْلِ ُ  ْوره ُم اْلُكفَّاَر ۭ َوعََد اّلٰله ٌَ ِلَيِغْيظَ ِّبِ ا رَّ يُْعِجُب الزُّ

ْغفِ  ِت ِمِْنُْم مَّ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ َاْجًرا َعِظْيًما      اَّلَّ    11َرًة وَّ

ہللا کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ( صلی ہللا علیہ وسلم)محمد 

ہیں آپس میں رحمدل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدے کر رہے ہیں ہللا تعاٰلی کے فضل 

پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان  اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں

مثل اس کھیتی کے جس نے ( ۱)کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے 

پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا پھر اپنے تنے پر سید ھا کھڑا ہوگیا اور ( ۴)انکھوا نکاال 

، ان ایمان والوں (٤)ے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑائ( ۲)کسانوں کو خوش کرنے لگا 

 (۲)سے ہللا نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے 

انجیل پر وقف کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ان کی یہ خوبیاں جو قران میں بیان  ۱۔۴٢

ہوئی ہیں ان کی یہی خوبیاں تورات وانجیل میں مذکور ہیں اور آگے کزرع میں اس سے پہلے 

بعض فی التوراة پر وقف کرتے ہیں یعنی ان کی مذکرورہ صفت تورات  ھم محذوف ہوگا اور

میں ہے اور مثلھم فی االنجیل کو کزرع کے ساتھ مالتے ہیں یعنی انجیل میں ان کی مثال مانند 

 اس کھیتی کے ہے ۔ فتح القدیر ۔

 ا ہے۔ َشْطاَُء سے پودے کا پہال ظہور ہے جو دانہ پھاڑ کر ہللا کی قدرت سے باہر نکلت ۴۔۴٢

یہ صحابہ کرام کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ ابتدا میں وہ قلیل تھے، پھر زیادہ اور  ۲۔۴٢

مضبوط ہوگئے، جیسے کھیتی ابتدا میں کمزور ہوتی ہے، پھر دن بدن قوی ہوتی جاتی ہے حٰتی 

 کہ مضبوط تنے پر وہ قائم ہو جاتی ہے۔ 

سے اسالم کا دائرہ پھیل رہا اور کفر کا  یا کافر غیظ وغضب کا باعث تھی اس لیے کہ اس ٤۔۴٢

دائرہ سمٹ رہا تھا اس آیت سے استدالل کرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرام رضی ہللا عنہم 

سے بغض وعناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے عالوہ ازیں اس فرقہ ضالہ کے دیگر عقائد 

ک ایک جز صحابہ کرام کی عظمت و اس پوری آیت کا ای ۲۔۴٢بھی ان کے کفر پر ہی دال ہیں ۔

فضیلت، اخروی مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کر رہا ہے، اس کے بعد بھی صحابہ کرام کے 

ایمان میں شک کرنے واال مسلمان ہونے کا دعوٰی کرے تو اسے کیوں کر دعوائے مسلمانی میں 

 سچا سمجھا جا سکتا ہے

 

 

 سورة الحجرات
 (۱۲۔ تعداد آیات  ٤٢سورة الحجرات ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ            ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

یہ طوال مفصل میں پہلی سورت ہے حجرات سے نازعات تک کی سورتیں طوال مفصل کہالتی 

ہے ابن کثیر وفتح القدیر۔ ان کا فجر کی نماز میں  ہیں بعض نے سورہ ق کو پہلی سورت قرار دیا

پڑھنا مسنون ومستحب ہے اور عبس سے سورة الشمس تک اوساط مفصل اور سورہ ضحی سے 
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والناس تک قصار مفصل ہیں ظہر اور عشاء میں اوساط اور مغرب میں قصار پڑھنی مستحب 

 (ایسر التفاسیر)ہیں 

 
َمنُْوا ََل  يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ْيٌع عَِلْْيٌ         َّيه َ ََسِ َ ۭ ِانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله ِ َوَرُسْوَِلٖ َوات ُمْوا بَْْيَ يََدِي اّلٰله  Ǻتُـَقٰدِ

اور ہللا سے ڈرتے رہا کرو ( ۱)ہللا اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو ! اے ایمان والے لوگو

 یقیناً ہللا تعاٰلی سننے واال، جاننے واال ہے۔

ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو نہ اپنی سمجھ  اس کا مطلب ۱۔۱

اور رائے کو ترجیح دو، بلکہ ہللا اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اپنی طرف 

سے دین میں اضافہ یا بد عات کی ایجاد، ہللا اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی 

سی بھی صاحب ایمان کے الئق نہیں۔ اسی طرح کوئی فتٰوی قرآن و ناپاک جسارت ہے جو ک

حدیث میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا جائے۔ مومن کی شان تو ہللا و رسول صلی ہللا علیہ وسلم 

کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی 

 امام کی رائے پر اڑے رہنا۔

 
ـهَُرْوا ََلٗ ِِبلَْقْوِل َكجَ َّيهَٓ  َمنُْوا ََل تَْرفَُعْوٓا َاْصَواتَُُكْ فَْوَق َصْوِت النَِّبِٰ َوََل َّتْ يَْن اه ِ َا اَّلَّ الُُُكْ َوَانَُْتْ ََل تَْشُعُرْوَن      ُّيُّ َبــطَ َاُْعَ  Ąــهِْر بَْعِضُُكْ ِلَبْعٍض َاْن ََتْ

از سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات اپنی آوازیں نبی کی آو! اے ایمان والو

کہ تمہارے اعمال اکارت ( ایسا نہ ہو)کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں 

 (۱)جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ 

اس میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے لیے اس ادب وتعظیم اور احترام وتکریم کا بیان  ۱۔۴

سلمان سے مطلوب ہے پہال ادب یہ ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی موجودگی ہے جو ہر م

میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو 

دوسرا ادب جب خود نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے کالم کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو 

ی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس میں بےتکلفی سے ایک دوسرے اس طرح اونچی اونچ

کے ساتھ کرتے ہو بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمد یا احمد نہ کہو بلکہ ادب 

سے یا رسول ہللا کہہ کر خطاب کرو اگر ادب واحترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے 

وری میں تمہاے عمل برباد ہو سکتے ہیں اس آیت کی تو بے ادبی کا احتمال ہے جس سے بےشع

شان نزول کے لیے دیکھئے صحیح بخاری تفسیر سورة الحجرات تاہم حکم کے اعتبار سے یہ 

 عام ہے ۔

 
ُ قُلُْوَّبُْم لِ  ْيَن اْمتََحَن اّلٰله ِ َك اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ ِ ُاوله ْوَن َاْصَواََتُْم ِعْنَد َرُسْوِل اّلٰله ْيَن يَُغضُّ ِ َاْجٌر َعِظْْيٌ        ِانَّ اَّلَّ ْغِفَرٌة وَّ ى ۭ لَهُْم مَّ  Ǽلتَّْقوه

کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، ( صلی ہللا علیہ وسلم)بیشک جو لوگ رسول ہللا 

یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہللا نے پرہیزگاری کے لئے جانچ لیا ہے۔ ان کے لئے مغفرت 

 ۔(۱)اور بڑا ثواب ہے 

ں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی عظمت و جاللت کا اس می ۱۔۲

 خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے تھے۔

 
ُِهْ ََل يَْعِقلُْوَن       ِت اَْكََثُ َراِۗء الُْحـُجره ْيَن يُنَاُدْونََك ِمْن وَّ ِ  Ćِانَّ اَّلَّ

 ۔(۱)بےعقل ہیں ( بالکل)ان میں اکثر  جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں

کے بارے میں نازل ہوئی ( گنوار قسم کے لوگوں)یہ آیت قبیلہ بنو تمیم کے بعض اعرابیوں  ۱۔٤

جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت، جو کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے قیلولے کا وقت تھا، 
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محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ حجرے سے باہر کھڑے ہو کر عامیانہ انداز میں یا محمد یا 

ہللا تعاٰلی نے فرمایا ان کی ( ۲۱۲۔۲٤مسند احمد )صلی ہللا علیہ وسلم باہر تشریف لے آئیں 

اکثریت بےعقل ہے، آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے اداب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا، 

 بےعقلی ہے۔

 
ُرَج اِ  ْوا َحِٰته ََّتْ ُْم َصََبُ ِحْْيٌ       َولَْو َاِنَّ ُ غَُفْوٌر رَّ َّهُْم ۭ َواّلٰله ا ل ْم لَََكَن َخْْيً  Ĉلَْْيِ

اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آجاتے تو یہی ان کے 

 (۴)اور ہللا غفور و رحیم ہے۔ ( ۱)لئے بہتر ہوتا 

آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے اور  ۱۔٢

 آواز دینے میں جلدی نہ کرتے تو دین اور دنیا دونوں لحاظ سے بہتر ہوتا۔ 

 اس لیے مواخذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے ادب وتعظیم کی تاکید بیان فرما دی ۔ ۴۔۲

 
َّنُ  َمنُْوٓا ِاْن َجاَۗءُُكْ فَاِسقٌۢ ِبنََبٍا فَتََبي يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ــهَاَةٍ فَُتْصِبُحْوا عَٰله َما فََعلَُْتْ نهِدِمْْيَ         َّيه ا ِِبَ  Čْوٓا َاْن تُِصْيُبْوا قَْومًۢ

ایسا ( ۱)اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو ! اے مسلمانو

 ھاؤ۔نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے لئے پریشانی اٹ

یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ رضی ہللا کے بارے میں نازل ہوئی  ۴۔ ٦

ہے جنہیں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے بنو المصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے 

بھیجا تھا لیکن انہوں نے آ کر یوں ہی رپورٹ دے دی کہ انہوں نے زکوة دینے سے انکار کر 

ر آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے ان کے خالف فوج کشی کا ارادہ فرما لیا تاہم پھر پتہ لگ دیا جس پ

گیا کہ یہ بات غلظ تھی اور ولید رضی ہللا عنہ تو وہاں گئے ہی نہیں لیکن سند اور امر واقعہ 

دونوں اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لیے اسے ایک صحابی رسول صلی ہللا علیہ 

اں کرنا صحیح نہیں ہے تاہم شان نزول کی بحث سے قطع نظر اس میں ایک نہایت وسلم پر چسپ

ہی اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت 

ہے ہر فرد اور ہر حکومت سے تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے تاکہ غلظ فہمی میں کسی کے 

 ۔ خالف کوئی کاروائی نہ ہو

 
 َ ْ َولهِكنَّ اّلٰله َن اَْلَْمِر لََعِنَتُّ ِ ۭ لَْو يُِطْيُعُُكْ ِِفْ َكِثْْيٍ ِمٰ َه ِالَْيُُكُ اْلُكْفَر َوالُْفُسْوَق  َواْعلَُمْوٓا َانَّ ِفْيُُكْ َرُسْوَل اّلٰله َّنَٗه ِِفْ قُلُْوِبُُكْ َوَكرَّ يَْماَن َوَزي َحبََّب ِالَْيُُكُ اَْلِ

ِشُدْوَن        َوالِْعْصَياَن ُۭاو  َك ُِهُ الٰره
ِٕ
ى
ۗ   Ċله

اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور ( ۱)اور جان رکھو کہ تم میں ہللا کے رسول موجود ہیں 

میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن ہللا تعاٰلی نے ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے 

ی نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہار

 یافتہ ہیں۔

جس کا تقاصا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو اس لیے کہ وہ تمہاے مصالح زیادہ  ۱۔۷

بہتر جاتنے ہیں کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے پس تر ان کے پیچھے چلو ان کو اپنے پیچھے 

ہ تمہاری پسند کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو اس چالنے کی کوشش مت کرو اس لیے کہ اگر و

َولَِو اتَّبَـَع اْلَحقُّ )سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑ جاو گے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا 

 ۔( 73:۔ المؤمنون41( َءھُْم لَــفََسَدِت السَّٰمٰوُت َوااْلَْرُض َوَمْن فِْیِھنَّ ۘ  اَْھَوا

 
ِ َوِنعْ  َن اّلٰله ُ عَِلْْيٌ َحِكْْيٌ      فَْضًَل ِمٰ  Ďَمًة ۭ َواّلٰله

 اور ہللا دانا اور با حکمت ہے۔( ۱)ہللا کے احسان و انعام سے 
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یہ آیت میں بھی صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے  ۱۔۲

 کی واضح دلیل ہے ولو کرہ الکافرون ۔

 
ِ ِمَن الُْمْؤِمنِ  َفٰته

ِٕ
َِّّتْ تَْبِغْي َحِٰته َوِاْن َطاۗى ى فَقَاتِلُوا ال ُِٕىَما عََٰل اَْلُْخره ِ ۚ فَِاْن فَاَۗءْت فََاْصِلُحْوا بَيَِْنَُما ْْيَ اْقتََتلُْوا فََاْصِلُحْوا بَيَِْنَُما ۚ فَِاْنْۢ بَغَْت ِاْحده ٓ َاْمِر اّلٰله َء ِاٰله  تَِفْيۗ

بُّ ا َ ُُيِ  Ḍلُْمْقِسِطْْيَ      ِِبلَْعْدِل َوَاْقِسُطْوا ۭ ِانَّ اّلٰله

پھر ( ۱)اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل مالپ کرا دیا کرو 

اس گروہ سے ( سب)اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم 

گر لوٹ آئے تو ا( ۴)جو زیادتی کرتا ہے لڑو۔ یہاں تک کہ وہ ہللا کے حکم کی طرف لوٹ آئے 

اور عدل کرو بیشک ہللا تعاٰلی انصاف کرنے والوں سے ( ۲)پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو 

 (٤)محبت کرتا ہے۔ 

اور اس صلح کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بالیا جائے یعنی ان کی  ۱۔٢

 روشنی میں ان کے اختالف کا حل تالش کیا جائے۔ 

رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنا اختالف دور کرنے پر  یعنی ہللا اور ۴۔٢

آمادہ نہ ہو بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے تو دوسرے مسلمانوں کی ذمے داری ہے کہ وہ 

سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تاکہ وہ ہللا کے حکم کو ماننے کے لیے 

 تیار ہو جائے ۔

گروہ بغاوت سے باز آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ یعنی قرآن وحدیث کی یعنی باغی  ۲۔٢

 روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دی جائے۔

 
ْوَن        َ لََعلَُُّكْ تُْرَْحُ َُّقوا اّلٰله ََّما الُْمْؤِمنُْوَن ِاْخَوةٌ فََاْصِلُحْوا بَْْيَ َاَخَوْيُُكْ ۚ َوات    01ِان

اور ( ۱)سلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں مالپ کرا دیا کرو سارے م( یاد رکھو)

 (۴)ہللا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے 

یہ پچھلے حکم کی ہی تاکید ہے یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب  ۱۔۱۰

ہی دین پر ایمان رکھنے  کی اصل ایمان ہوئی اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک

والے آپس میں نہ لڑیں بلکہ ایک دوسرے کے دست و باز و ہمدرد وغم گسار اور مونس و خیر 

خواہ بن کر رہیں اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان بعد اور نفرت پیدا ہو جائے تو اسے 

ْلُمْشِرِكْیَن اَْن یَّْعُمُرْوا َما َكاَن لِ )دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے مزید دیکھئے 

ِ ٰشِھِدْیَن َعٰلٓي اَْنفُِسِھْم بِاْلُكْفِر  ۔ 8( ٕىَِك َحبِطَْت اَْعَمالُھُْم ښ َوفِي النَّاِر ھُْم ٰخلُِدْونَ ۘ  اُولٰ ۘ  َمٰسِجَد ہللٰاٰ

 ( 37:التوبہ

 اور ہر معاملے میں ہللا سے ڈرو، شاید اس کی وجہ سے تم ہللا کی رحمت کے مستحق ۱۔۱۰

 قرار پا جاؤ۔ ورنہ ہللا کی رحمت تو اہل ایمان و تقٰوی کے لئے یقینی ہے۔

 
ِْنُْم َوََل ِنَساٌۗء مِٰ  ا ِمٰ ٓ َاْن يَُّكْونُْوا َخْْيً َه ْن قَْوٍم َع ْر قَْوٌم ِمٰ َٰ َمنُْوا ََل يَْس يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِْنُنَّ ۚ َوََل َّيه ا ِمٰ ٓ َاْن يَُّكنَّ َخْْيً َه ا َانُْفَسُُكْ َوََل تَنَابَُزْوا ْن نَِٰساٍۗء َع  تَلِْمُزْوٓ

ِلُمْوَن       َك ُِهُ الٰظه
ِٕ
ى
ۗ َّْم يَتُْب فَُاوله يَْماِن ۚ َوَمْن ل ُ الُْفُسْوُق بَْعَد اَْلِ ْْ  00  ِِبَْلَلَْقاِب ۭ ِبئَْس اَِل

( ۱) مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں! اے ایمان والو

اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک 

ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، ( ۲)اور نہ کسی کو برے لقب دو ( ۴)دوسرے کو عیب نہ لگاؤ 

 اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔( ٤)

سے مسخرا پن اسی وقت کرتا ہے  ایک شخص دوسرے کسی شخص کا استہزا یعنی اس ۱۔ ۱۱

جب وہ اپنے کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے حاالنکہ ہللا کے 
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ہاں ایمان وعمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں۔ اس کا علم صرف ہللا کو ہے اس 

ے بنا بریں آیت میں لیے اپنے کو بہتر اور دوسرے کو کم تر سمجنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہ

اس سے منع فرما دیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ اخالقی بیماری زیادہ ہوتی ہے 

اس لیے عورتوں کا الگ ذکر کر کے انہیں بھی بظور خاص اس سے روک دیا گیا ہے اور 

ہے حدیث رسول صلی ہللا علیہ وسلم میں لوگوں کے حقیر سمجھنے کو کبر سے تعبیر کیا گبا 

 الکبر بطر الحق وغمط الناس اور کبر ہللا کو نہایت ہی ناپسند ہے۔

یعنی ایک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو، مثالً تو فالں کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ویسی  ۴۔۱۱

 ہے، تو فالں خاندان کا ہے نا وغیرہ۔ 

نا جو انہیں یعنی اپنے طور پر استزاء اور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لی ۲۔۱۱

ناپسند ہوں یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا یہ تنابز بااللقاب ہے جس کی یہاں ممانعت کی 

 گئی ہے 

یعنی اس طرح نام بگاڑ کر یا برے نام تجریز کر کے بالنا یا قبول اسالم اور توبہ کے بعد  ٤۔۱۱

کافر اے زانی یا شرابی اسے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا مثال اے 

وغیرہ یہ بہت برا کام ہے االسم یہاں الذکر کے معنی میں ہے یعنی بئس االسم الذی یذکر بالفسق 

بعد دخولھم فی االیمان فتح القدیر۔ البتہ اس سے بعض وہ صفاتی نام بعض حضرات کے نزدیک 

رنج بھی محسوس نہ  مستثنی ہیں جو کسی کے لیے مشہور ہو جائیں اور وہ اس پر اپنے دل میں

کریں جیسے لنگڑے پن کی وجہ سے کسی کا نام لنگڑا پڑ جائے کالے رنگ کی بنا پر کالیا یا 

 کالو مشہور ہو جائے وغیرہ۔ القرطبی ۔

 
ُسوْ  ََل َّتَسَّ ٰنِ ِاُْثٌ وَّ ٰنِ ۡ ِانَّ بَْعَض الظَّ َن الظَّ ا ِمٰ َمنُوا اْجتَِنُبْوا َكِثْْيً يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ُكَ لَْحَم َاِخْيِه َمْيتًا فََكرِْهُتُمْوُه ۭ َّيه ْ بُّ َاَحُدُُكْ َاْن َّيَّ َّْعُضُُكْ بَْعًضا  ۭ َاُُيِ ا َوََل يَْغتَْب ب

ِحْْيٌ          اٌب رَّ َ تَوَّ َ ۭ ِانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله  01َوات

اور بھید نہ ( ۱)یں بہت بد گمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بد گمانیاں گناہ ہ! اے ایمان والو

کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا ( ۲)اور نہ تم کسی کی غیبت کرو ( ۴)ٹٹوال کرو 

اور ہللا سے ڈرتے رہو، بیشک ہللا ( ٤)گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی 

 توبہ قبول کرنے واال مہربان ہے۔

ے کہ اہل خیر واہل اصالح وتقوی کے بارے میں ظن کے معنی ہیں گمان کرنا مطلب ہ ۱۔۱۴

ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت وافترا کے ضمن میں آتے ہوں اسی لیے اس کا 

ترجمہ بد گمانی کیا جاتا ہے اور حدیث میں اس کو اکذب الحدیث سب سے بڑا جھوٹ کہہ کر اس 

االدب باب یا ایھا الذین امنو اجتنبو سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے ایاکم والظن البخاری کتاب 

امنو اجتنبوا کثیرا من الظن صحیح مسلم ورنہ فسق وفجور میں مبتال لوگوں سے ان کے گناہوں 

کی وجہ سے اور ان کے گناہوں پر بد گمانی رکھنا یہ وہ بد گمانی نہیں ہے جسے یہاں گناہ کہا 

ن القبیح بمن ظاہرہ الخیر ال یجوز وانہ گیا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ ان الظ

 ال حرج فی الظن القبیح بمن ظاہرہ القبیح۔ القرطبی ۔

یعنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خامی یا عیب معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کیا جائے یہ  ۴۔۱۴

ر تجسس ہے جو منع ہے اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگ

کسی کی خامی کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو نہ کہ اسے لوگوں 

کے سامنے بیان کرتے پھرو بلکہ جستجو کر کے عیب تالش کرو آج کل حریت اور آزادی کا 

بڑا چرچا ہے اسالم نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی حریت اور آزدی کو تسلیم کیا ہے 

تک وہ کھلے عام بےحیائی کا ارتکاب نہ کرے یا جب تک دوسروں کے  لیکن اس وقت تک جب
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لیے ایذا کا باعث نہ ہو مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد عام کی اجازت 

 دے دی ہے جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہوگیا ہے ۔

رائیوں اور گناہوں کا ذکر غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی ب ۲۔۱۴

کیا جائے جسے وہ برا سمجھے اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے 

 اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہیں۔ 

ردار یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے م ٤۔۱۴

 بھائی کا گوشت کھانا تو پسند نہیں کرتا۔ لیکن غیبت لوگوں کی نہایت مرغوب غذا ہے۔

 
َل ِلَتَعاَرفُْوا  ۭ اِ 

ِٕ
قََباۗى ُُكْ ُشُعْوًِب وَّ ُانْٰثه َوَجَعلْنه ْن َذَكٍر وَّ َا النَّاُس ِاَنَّ َخلَْقنهُُكْ ِمٰ َُّيُّ ٓ ىُُكْ ۭ اِ َّيه ِ َاتْقه َ عَِلْْيٌ َخِبْْيٌ         نَّ اَْكَرَمُُكْ ِعْنَد اّلٰله  01نَّ اّلٰله

اور اس لئے کہ تم آپس ( ۱)مرد و عورت سے پیدا کیا ہے ( ہی)ہم نے تم سب کو ایک ! اے لوگو

ہیں، ہللا کے نزدیک تم سب میں با عزت ( ۴)میں ایک دوسرے کو پہچانو کنبے قبیلے بنا دیئے 

 نو کہ ہللا دانا اور باخبر ہے۔یقین ما( ۲)وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے واال ہے 

یعنی آدم وحوا علیہما السالم سے یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے ایک ہی مان باپ کی  ۱۔۱۲

اوالد ہو مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے 

 کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السالم سے ہی جا کر ملتا ہے ۔

ب شعب کی جمع ہے برادری یا بڑا قبیلہ شعب کے بعد قبیلہ پھر عمارہ پھر بطن پھر شعو ۴۔۱۲

مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں برادریوں اور قبیلوں ( فتح القدیر)فصیلہ اور پھر عشیرہ ہے 

کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے تاکہ آپس میں صلہ رحمی کر سکو اس کا مقصد ایک 

نہیں ہے جیسا کہ بد قسمتی سے حسب ونسب کو برتری کی بنیاد بنا  دوسرے پر برتری کا اظہار

 لیا گیا ہے حاالنکہ اسالم نے آ کر اسے مٹایا تھا اور اسے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا ۔

یعنی ہللا کے ہاں برتری کا معیار خاندان قبیلہ اور نسل ونسب نہیں ہے جو کسی انسان کے  ۲۔۱۲

یہ معیار تقوی ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ اختیار میں اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ 

ہے یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفائت نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور 

 صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پسند کرتے ہیں۔ ابن کثیر ۔

 
َّْم تُْؤِمنُْوا َولهكِ  َّا  ۭ قُْل ل َمن َ َوَرُسْوََلٗ ََل يَـلِ قَالَِت اَْلَْعَراُب اه يَْماُن ِِفْ قُلُْوِبُُكْ ۭ َوِاْن تُِطْيُعوا اّلٰله ا يَْدُخِل اَْلِ َ ْن قُْولُْوٓا َاْسلَْمنَا َولَمَّ اِلُُكْ َشـْيـــــ ًا ۭ ِانَّ اّلٰله ْن َاُْعَ ْتُُكْ ِمٰ

ِحْْيٌ           01غَُفْوٌر رَّ

ہ دیجئے کہ درحقیقت تم ایمان نہیں الئے لیکن تم دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان الئے۔ آپ کہ

تم ( ۱)یوں کہو کہ ہم اسالم الئے حاالنکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا 

اگر ہللا کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو ہللا تمہارے اعمال میں سے 

  مہربان ہےکچھ بھی کم نہ کرے گا۔ بیشک ہللا بخشنے واال

بعض مفسرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں  ۱۔۱٤

نے قحط سالی میں محض صدقات کی وصولی کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے 

کے پیش نظر زبان سے اسالم کا اظہار کیا تھا ان کے دل ایمان اعتقاد صحیح اور خلوص نیت 

لیکن امام ابن کثبر کے نزدیک ان سے وہ اعراب مراد ہیں جو نئے ( فتح القدیر)خالی تھے سے 

مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا لیکن دعوی انہوں 

نے اپنی اصل حثییت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا جس پر انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ پہلے 

ر ہی ایمان کا دعوی صحیح نہیں آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر مرتبے پ

 پہنچو گے ۔
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ُدْوا ِِبَْمَواِلهِْم َواَ  َ ِ َوَرُسْوَِلٖ ُُثَّ لَْم يَْرًَتبُْوا َوَجه َمنُْوا ِِبّلٰله يَْن اه ِ ََّما الُْمْؤِمنُْوَن اَّلَّ كَ ِان
ِٕ
ى
ۗ ِ ۭ ُاوله ِدقُْوَن          نُْفِسهِْم ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله  01ُِهُ الٰصه

ایمان الئیں پھر شک و شبہ نہ کریں اور ( پکا)مومن تو وہ ہیں جو ہللا پر اور اس کے رسول پر 

 (۱)اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہیں یہی سچے اور راست گو ہیں 

ذکورہ اعمال کا سرے نہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسالم کا اظہار کر دیتے ہیں اور م ۱۔۱٢

 سے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے۔

 
ِٰ ََشْ  ُُ ُ ِب ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض ۭ َواّلٰله وه مه ُ يَْعََلُ َما ِِف السَّ َ ِبِديِْنُُكْ ۭ َواّلٰله ُِٰمْوَن اّلٰله  01ٍء عَِلْْيٌ        قُْل َاتَُعل

ہللا ہرچیز سے جو ( ۱)کر رہے ہو کہ کیا تم ہللا تعاٰلی کو اپنی دینداری سے آگاہ ! کہہ دیجئے

 ۔(۴)آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے اور ہللا ہرچیز کا جاننے واال ہے 

تعلیم، یہاں علم اور اخبار کے معنی میں ہے یعنی آَمنَّا کہہ کر تم ہللا کو اپنے دین و ایمان  ۱۔۱٦

  رہے ہوسے آگاہ کر رہے ہو؟ یا اپنے دلوں کی کیفیت ہللا کو بتال

 تو کیا تمہارے دلوں کی کیفیت پر یا تمہارے ایمان کی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں۔ ۴۔۱٦۔ 

 
ُ يَُمنُّ عَلَْيُُكْ َاْن َهده  ِدقِ يَُمنُّْوَن عَلَْيَك َاْن َاْسلَُمْوا ۭ قُْل َلَّ تَُمنُّْوا عََٰلَّ ِاْسََلَمُُكْ ۚ بَِل اّلٰله يَْماِن ِاْن ُكْنَُتْ صه  01ْْيَ        ىُُكْ ِلَْلِ

اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان 

مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل ہللا کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر 

 (۱)تم راست گو ہو 

یکھو ہم مسلمان ہوگئے اور آپ صلی ہللا یہی اعراب نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو کہتے کہ د ۱۔۱۷

علیہ وسلم کی مدد کی، جبکہ دوسرے عرب آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے برسر پیکار ہیں۔ ہللا 

تعاٰلی نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا، تم ہللا پر اسالم النے کا احسان مت جتالؤ اس لئے کہ 

ہیں ہوگا، نہ کہ ہللا کو۔ اس لئے یہ ہللا کا تم اگر تم اخالص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائدہ تم

 پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول اسالم کی توفیق دی نہ کہ تمہارا احسان ہللا پر ہے۔

 
ُ بَِصْْيٌۢ ِبَما تَْعَملُْوَن         ِت َواَْلَْرِض ۭ َواّلٰله وه مه َ يَْعََلُ غَْيَب السَّ    01ِانَّ اّلٰله

اور زمین کی پوشیدہ باتیں ہللا خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو یقین مانو کہ آسمانوں 

 اسے ہللا خوب دیکھ رہا ہے۔

 

 

 سورة ق
 (٤٢۔ تعداد آیات  ٢۰سورة ق ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ            ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 م واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رح

صحیح )نبی صلی ہللا علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ ق اور اقتربت الساعۃ پڑھا کرتے تھے 

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ( صحیح مسلم)ہر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھتے تھے ( مسلم

عیدین اور جمعے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مجمعوں میں یہ سورة پڑھا کرتے 
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کیونکہ اس میں ابتدائے خلق، بعث و نشور، معاد وقیام، حساب، جنت دوزخ، ثواب وعتاب تھے 

 اور ترغیب وترہیب دالنے کا بیان ہے۔

 
ِن الَْمِجْيِد           ۚ Ǻۗق    ڗَوالُْقْراه

 (۱)بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے ! ق

بعض ( والے دن اٹھائے جاؤ گے تم ضرور قیامت)اس کا جواب قسم محذوف ہے لَتُْبَعثنَّ  ۱۔۱

فتح )کہتے ہیں اس کا جواب ما بعد کا مضمون کالم ہے جس میں نبوت اور معاد کا اثبات ہے 

 (القدیر و ابن کثیر

 
ْيٌب          ٌء َْعِ َذا ََشْ ِفُرْوَن ھه ِْنُْم فََقاَل اْلكه نِْذٌر ِمٰ ُبْوٓا َاْن َجاَۗءُِهْ مُّ  Ąۚبَْل َْعِ

لوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے واال آیا تو کافروں نے بلکہ انہیں تعجب مع

 (۱)کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے 

حاالنکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا جس  ۱۔۴

میں  میں اسے مبعوث کیا جاتا تھا۔ اسی حساب سے قریش مکہ کو ڈرانے کے لئے قریش ہی

 سے ایک شخص کو نبوت کے لئے چن لیا گیا۔

 
ِِلَ َرْجعٌۢ بَِعْيٌد       Ǽَءِاَذا ِمْتنَا َوُكنَّا تَُراًِب ۚ ذه

 (۱)ہے ( از عقل)کیا جب ہم مر کر مٹی ہوجائیں گے۔ پھر یہ واپسی دور 

 حاالنکہ عقلی طور پر اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے۔ آگے اس کی کچھ وضاحت ہے ۱۔۲

 
ٌب َحِفْيظٌ       Ćقَْد عَِلْمنَا َما تَْنُق ُُّ اَْلَْرُض ِمِْنُْم ۚ َوِعْنَدََن ِكته

زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی 

 ۔(۱)کتاب ہے 

اسے یعنی زمین انسان کے گوشت، ہڈی اور بال وغیرہ بوسیدہ کر کے کھا جاتی ہے یعنی  ۱۔٤

ریزہ ریزہ کر دیتی ہے وہ نہ صرف ہمارے علم میں ہے بلکہ لوح محفوظ میں بھی درج ہے اس 

لئے ان تمام اجزا کو جمع کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لئے قطًعا مشکل امر نہیں 

 ہے۔

 
رِيٍْج     ٓ َاْمٍر مَّ ا َجاَۗءُِهْ فَهُْم ِِفْ بُْوا ِِبلَْحٰقِ لَمَّ  Ĉبَْل َكذَّ

بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی پس وہ الجھاؤ میں پڑ 

 ۔(۱)گئے ہیں 

یعنی ایسا معاملہ جو ان پر مشتبہ ہوگیا ہے، جس سے وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں،  ۱۔٢

 کبھی اسے جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر اور کبھی غیب کی خبریں بتانے واال۔

 
َا َوَما لَهَا ِمْن فُُرْوجٍ        َافََلَْ  َا َوَزيَِّٰنه َماِۗء فَْوقَهُْم َكْيَف بَنَيِْنه ا ِاَٰل السَّ  Čيَْنُظُرْوٓ

ہے اور زینت ( ۱)کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا 

 (۲)ہے اس میں کوئی شگاف نہیں۔ ( ۴)دی 

 جن کا اسے کوئی سہارا ہو۔  یعنی بغیر ستون کے، ۱۔٦

 یعنی ستاروں سے مزین کیا۔  ۴۔٦
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الَِّذْي َخلََق َسْبَع )اسی طرح کوئی فرق وتفاوت بھی نہیں ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا  ۲۔٦

ْحٰمِن ِمْن تَٰفُوٍت  ۘ  َسٰمٰوٍت ِطبَاقًا   ُثمَّ  Ǽ فُطُْورٍ  ھَْل تَٰرى ِمنْ  ۘ  فَاْرِجِع اْلبََصَر  ۘ  َما تَٰرى فِْي َخْلِق الرَّ

ُهَو َحِسْیٌر   َتْیِن َیْنَقلِْب ِالَْیَك اْلَبَصُر َخاِسًئا وَّ  (3-4:۔ الملک76( Ćاْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّ

 
ْيٍج         َْْۢبتْنَا ِفْْيَا ِمْن ُكِٰ َزْوجٍۢ َّبِ َ َوَان ِٰ َا َوَالَْقْينَا ِفْْيَا َرَوا   Ċَواَْلَْرَض َمَدْدِنه

ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے قسم اور زمین کو 

 (۱)قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیں ہیں 

اور بعض نے زوج کے معنی جوڑا کیا ہے یعنی ہر قسم کی نباتات اور اشیا کو جوڑا جوڑا ۱۔ ۷

 بنایا ہے بھیج کے معنی خوش منظر شاداب اور حسین( نر مادہ)

 
ِنْيٍب       تَْبِّصَ  ِٰ َعْبٍد مُّ ُُ ى ِل ِذْكره  Ďًة وَّ

 (۱)تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ 

یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اور دیگر اشیا کا مشاہدہ اور ان کی معرفت ہر اس شخص  ۱۔۲

 کی طرف رجوع کرنے کے لئے بصیرت و دانائی اور عبرت و نصیحت کا باعث ہے جو ہللا

 واال ہے۔

 
َحبَّ الَْحِصْيِد        ٰهٍت وَّ َْْۢبتْنَا ِبٖه َجن ًَك فََان َ َبه َماِۗء َماًۗء مُّ لْنَا ِمَن السَّ    Ḍَونَزَّ

اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے 

 (۱)پیدا کئے۔ 

وہ کھیتیاں مراد ہیں جن سے گندم مکڑی جوار باجرہ دالیں اور  کٹنے والے غلے سے مراد ۱۔٢

 چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔

 
َِّضْيٌد       َّهَا َطلٌْع ن ٍت ل   01َوالنَّْخَل بهِسقه

 (۱)اور کھجوروں کے بلند و باال درخت جن کے خوشے تہ بہ تہ ہیں۔ 

طواالً شاھقات، بلند وباال طلع کھجور کا وہ گدرا گدرا پھل، جو پہلے پہل  باسقات کے معنی ۱۔۱۰

نکلتا ہے۔ نضید کے معنی تہ بہ تہ۔ باغات میں کھجور کا پھل بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اسے الگ 

سے بطور خاص ذکر کیا، جس سے کھجور کی وہ اہمیت واضح ہے جو اسے عرب میں حاصل 

 ہے۔

 
ْزقًا ِلٰلِْعَباِد    ُرْوُج       ِرٰ ُٰ ِِلَ الْ ْيتًا ۭ َكذه ًة مَّ  00َوَاْحيَْينَا ِبٖه بَِْلَ

قبروں )بندوں کی روزی کے لئے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح 

 (۱)نکلنا ( سے

یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو شاداب کر دیتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن  ۱۔۱۱

 سانوں کو زندہ کر کے نکال لیں گے۔ہم قبروں سے ان

 
ٰسِ َوثَُمْوُد         ُب الرَّ َاْْصه بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُْوٍِ وَّ    01َكذَّ

 نے اور ثمود نے۔( ۱)ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں 

اصحاب الرس کی تعیین میں مفسرین کے درمیان بہت اختالف ہے۔ امام ابن جریر طبری  ۱۔۱۴

قول کو ترجیح دی ہے جس میں انہیں اصحاب اخدود قرار دیا گیا ہے، جس کا ذکر سورہ  نے اس
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ثَُمــْوَدا)تفصیل کے لئے دیکھئے ابن کثیر و فتح القدیر، )بروج میں ہے۔  َعاًدا وَّ سِّ  ۘ  وَّ َواَْصٰحَب الرَّ

 (14:۔ الفرقان45( ا بَْیَن ٰذلَِك َكثِْیًراۘ  َوقُُرْونًــ

 
ِفْرَعوْ     01ُن َوِاْخَواُن لُْوٍط        َوعَاٌد وَّ

 اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے۔

 
ُسَل فََحقَّ َوِعْيِد         َب الرُّ ْيَكِة َوقَْوُم تُبَّعٍ ۭ ُك  َكذَّ ُب اَْلَ  01وَّ َاْْصه

نے بھی تکذیب کی تھی۔ سب نے پیغمبروں کو ( ۴)والوں نے اور تبع کی قوم ( ۱)اور ایکہ 

 پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آگیا۔( ۲)جھٹالیا 

ْثلُنَا َواِْن نَّظُنَُّك لَِمَن )اَْصَحاُب االَءْیَکِۃ کے لئے دیکھئے سورة الشعراء  ۱۔۱٤ َوَمآ اَْنَت ااِلَّ بََشٌر مِّ

 کا حاشیہ۔ ( 348:۔ الشعراء48( ۘ  ۱۲٦اْلٰكِذبِْیَن    

ـٍع )الدخان،  قَْوُم تُبَِع کے لئے دیکھئے سورة ۴۔۱٤  الَِّذْیَن ِمْن قَْبلِِھْم  ۘ  اَھُْم َخْیٌر اَْم قَْوُم تُبَـّ  ۘ  وَّ

 کا حاشیہ۔ ( 17:۔ الدخان22( 17اِنَّھُْم َكانُْوا ُمْجِرِمْیَن     ۘ  اَْھلَْكٰنھُْم 

یعنی ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹالیا۔ اس میں رسول ہللا صلی ہللا ۲۔۱٤

کے لیے تسلی ہے گویا آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ  علیہ وسلم

وسلم اپنی قوم کی طرف سے تکذیب پر غمگین نہ، اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ 

صلی ہللا علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السالم کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا 

اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ پچھلی قوموں نے انبیاء علیہم السالم کی تکذیب کی تو دیکھ لو دوسرے 

ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا تم بھی اپنے لیے یہی انجام چاہتے ہو اگر یہ انجام پسند نہیں کرتے تو 

 تکذیب کا راستہ چھوڑو اور پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔

 
ْن َخلٍْق َجِديٍْد      َافََعِييْنَا ِِب  ِل ۭ بَْل ُِهْ ِِفْ لَبٍْس ِمٰ    01لَْخلِْق اَْلَوَّ

بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ( ۱)کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے؟ 

 (۴)ہیں 

کہ قیامت والے دن دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب پہلی  ۱۔۱٢

یدا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا تو دوبارہ زندہ کرنا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے مرتبہ پ

( َوھَُو الَِّذْي یَْبَدُؤا اْلَخــْلَق ثُمَّ یُِعْیُدٗہ َوھَُو اَْھَوُن َعلَْیهِ )زیادہ آسان ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا 

نَِسَي َخْلقَ ( )47:۔ الروم10 ْحِي اْلِعظَاَم َوِھَى َرِمْیٌم   ۘ  ٗه َوَضَرَب لَنَا َمثاًَل وَّ  قُْل یُْحیِْیھَا 74قَاَل َمْن یُـّ

ٍة  َل َمرَّ میں بھی یہ مضمون ( 74-78:۔یس18(  ۘ  78   ۘ  َوھَُو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِـْیمُ  ۘ  الَِّذْيٓ اَْنَشاَھَآ اَوَّ

مجھے یہ کہہ کر ایذا  ابن آدم"بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے۔ ہللا تعاٰلی فرماتا ہے

پہنچاتا ہے کہ ہللا مجھے ہرگز دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ 

" مجھے پیدا کیا۔ حاالنکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے

 ( اریصحیح البخ)یعنی اگر مشکل ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری 

یعنی یہ ہللا کی قدرت ہے کہ منکر نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں قیامت کے وقوع  ۴۔۱٢

 اور اس میں دوبارہ زندگی کے بارے میں ہی شک ہے۔

 
ُن َاْقَرُب ِالَْيِه ِمْن َحْبِل الَْورِ  نَْساَن َونَْعََلُ َما تَُوْسِوُس ِبٖه نَْفُسٗه ښ َوََنْ  01يِْد         َولََقْد َخلَْقنَا اَْلِ

اور ( ۱)ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیاالت اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں 

 (۴)ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں 
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یعنی انسان جو کچھ چھپاتا اور دل میں مستور رکھتا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں وسوسہ  ۱۔ ٦ ۱

االت کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انسان کے عالوہ کسی کو نہیں ہوتا دل میں گزرنے والے خی

لیکن ہللا ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے ہللا تعاٰلی نے میری امت سے 

دل میں گزرنے والے خیاالت کو معاف فرما دیا ہے یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک 

 یا ان پر عمل نہ کرے۔ البخاری کتاب االیمان ۔ وہ زبان سے ان کا اظہار

ورید شہ رگ یا رگ جان کو کہا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے یہ  ۱۔۱٦

رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے ہم انسان کے بالکل بلکہ اتنے 

ن کثیر فرماتے ہیں کہ نَْحُن سے قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام اب

مراد فرشتے ہیں۔ یعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہیں۔ کیونکہ انسان 

کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، وہ انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ 

و فرشتے الگ کرتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک رات اور دن کے فرشتے مراد ہیں۔ رات کے د

 (فتح لقدیر)اور دن کے دو فرشتے الگ 

 
َماِل قَِعْيٌد         ِ َعِن الَْيِمْْيِ َوَعِن الٰشِ  01ِاْذ يََتلَقَّى الُْمَتلَقِْٰيه

 جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔

 
 01َرِقْيٌب َعِتْيٌد       َما يَلِْفظُ ِمْن قَْوٍل ِاَلَّ لَـَديْهِ 

 ۔(۱)منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے ( انسان)

َرقِْیب محافظ، نگران اور انسان کے قول اور عمل کا انتظار کرنے واال َعتِْید حاضر اور  ۱۔۱۲

 تیار۔

 
ِِلَ َما ُكْنَت  ْيُد        َوَجاَۗءْت َسْكَرُة الَْمْوِت ِِبلَْحٰقِ ۭ ذه  01ِمنُْه ََتِ

 (۱)اور موت کی بےہوشی حق لے کر پہنچی یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا 

تو اس موت سے بدکتا اور بھاگتا تھا۔ ۱۔۱٢  تَِحْیُد، تَِمْیُل َعْنہُ َوتَفِرُّ

 
ِِلَ يَْوُم الَْوِعْيِد       ْوِر ۭ ذه  11َونُِفَخ ِِف الصُّ

 ا۔ وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔اور صور پھونک دیا جائے گ

 
َشهِْيٌد        ٌق وَّ

ِٕ
َعهَا َساۗى  10َوَجاَۗءْت ُكُّ نَْفٍس مَّ

اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک النے واال ہوگا اور ایک گواہی دینے واال 

(۱) 

نزدیک  کے بارے میں اختالف ہے۔ امام طبری کے( گواہ)اور َشھید ( ہانکنے واال)َسائِق ۱۔۴۱

 دو فرشتے ہیں۔ ایک انسان کو محشر تک ہانک کر النے واال اور دوسرا گواہی دینے واال۔

 
َك الَْيْوَم َحِديٌْد        َذا فََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَۗءَك فََبَّصُ ْن ھه  11لََقْد ُكْنَت ِِفْ غَْفََلٍ ِمٰ

ہٹا دیا پس آج تیری نگاہ بہت  یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ

 تیز ہے۔

 
يَّ َعِتْيٌد       َذا َما َلَ  ۭ 11َوقَاَل قَرِيُْنٗه ھه

 ۔(۱)کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا ( فرشتہ)اس کا ہم نشین 
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یعنی فرشتہ انسان کا سارا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ یہ تیری فرد عمل  ۱۔۴۲

 اس تھی۔ہے کو جو میرے پ

 
َ ُكَّ َكفَّاٍر َعِنْيٍد        َّنَّ    11َالِْقيَا ِِفْ ََجَ

 ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو۔

 
رِيِْبَۨ       نَّاٌٍ ِلـٰـلَْخْْيِ ُمْعَتٍد مُّ    11مَّ

 جو نیک کام سے روکنے واال حد سے گزر جانے واال اور شک کرنے واال تھا۔

 
ِ اِ  ْي َجَعَل َمَع اّلٰله ِ ِديِْد        اَّلَّ ُه ِِف الَْعَذاِب الشَّ َخَر فََالِْقيه  11لهـــهًا اه

 (۱)جس نے ہللا کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ 

ہللا تعاٰلی اس فرد عمل کی روشنی میں انصاف اور فیصلہ فرمائے گا القیا سے الشدید  ۱۔ ٦ ۴

 تک ہللا کا قول ہے ۔

 
َّنَا َمآ َاْطَغْيُتٗه َولهِكْن ََكَن ِِفْ َضلهلٍۢ بَِعْيٍد       قَاَل قَ   11رِيُْنٗه َرب

میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ! کہے گا اے ہمارے رب( شیطان)اس کا ہم نشین 

 (۱)ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا 

لص بندہ ہوتا تو میرے بہکاوے اس لئے اس نے فوراً میری بات مان لی، اگر یہ تیرا مخ ۱۔۴۷

 میں ہی نہ آتا۔ یہاں قرین سے مراد شیطان ہے ۔

 
ْمُت ِالَْيُُكْ ِِبلَْوِعْيِد       يَّ َوقَْد قَدَّ َتِصُمْوا َلَ  11قَاَل ََل ََّتْ

حق تعاٰلی فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو میں تو پہلے ہی تمہاری 

 ۔(۱)ج چکا تھا بھی( وعدہ عذاب)طرف وعید 

یعنی ہللا تعاٰلی کافروں اور ان کے ہم نشین شیطانوں کو کہے گا کہ یہاں موقف حساب یا  ۱۔۴۲

عدالت انصاف میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے، میں نے 

 پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے وعیدوں سے تم کو آگاہ کر دیا تھا۔

 
ٍم ِلٰلَْعِبْيِد       َما يُبَ  يَّ َوَمآ َاََن ِبَظَلَّ ُل الَْقْوُل َلَ    11دَّ

 نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے واال ہوں۔( ۱)میرے ہاں بات بد لتی نہیں 

یعنی جو وعدے میں نے کئے تھے، ان کے خالف نہیں ہوگا بلکہ ہر صورت میں پورے  ۱۔۴٢

تمہارے لئے عذاب کا فیصلہ میری طرف سے ہوا ہے جس  ہو نگے اور اسی اصول کے مطابق

 میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

 
زِيٍْد       ِت َوتَُقْوُل َهْل ِمْن مَّ َ َهِل اْمتَََلْ  11يَْوَم نَُقْوُل ِلَجهََّنَّ

جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی 

 ۔(۱)ہے؟ 

۔ (31:۔ السجدہ14( 31اَلَْملَئَنَّ َجھَنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس اَْجَمِعْیَن  ) تعاٰلی نے فرمایا ہے ۔  ہللا ۱۔۲۰

میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا اس وعدے کا جب ایفا ہو جائے گا اور ہللا تعاٰلی 

کہ تو بھر گئی ہے یا نہیں؟ وہ  کافر جن و انس کو جہنم میں ڈال دے گا، تو جہنم سے پوچھے گا
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جواب دے گی، کیا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی اگرچہ بھر گئی ہوں لیکن یا ہللا تیرے دشمنوں کے 

 لئے میرے دامن اب بھی گنجائش ہے۔

 
 10َوُاْزِلَفِت الَْجنَُّة ِللُْمتَِّقْْيَ غَْْيَ بَِعْيٍد     

 (۱)ائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ اور جنت پر ہیز گاروں کے لئے بالکل قریب کر دی ج

اور بعض نے کہا ہے کہ قیامت جس روز جنت قریب کر دی جائے گے دور نہیں ہے  ۱۔۲۱

کیونکہ وہ المحالہ واقع ہو کر رہے گی اور کل ما ہوات فھو قریب اور جو بھی آنے والی چیز 

 (ابن کثیر)ہے وہ قریب ہی ہے دور نہیں 

 
 ِٰ ُُ َذا َما تُْوعَُدْوَن ِل اٍب َحِفْيظٍ        ھه  ۚ 11َاوَّ

یہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لئے جو رجوع کرنے واال اور پابندی 

 (۱)کرنے واال ہو 

یعنی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کی نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا  ۱۔۲۴

حفیظ سے کیا گیا تھا اواب، بہت رجوع جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اواب اور 

طرف کثرت سے توبہ استغفار اور تسبیح و ذکر اٰلہی کرنے واال خلوت )کرنے واال یعنی ہللا کی 

میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنے واال، یا ہللا کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو 

 نے واال گیا تھا۔ فتح القدیریاد رکھنے واال یا ہللا کے اوامر نواہی کو یاد رکھ

 
ِنْيِبَۨ        َن ِِبلَْغْيِب َوَجاَۗء ِبَقلٍْب مُّ ْْحه    11َمْن َخَِشَ الرَّ

 (۱)جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ واال دل الیا ہو 

ُمنِْیِب، ہللا کی طرف رجوع کرنے واال اور اس کا اطاعت گزار دل۔ یا بمعی َسلیِم، شرک و  ۱۔۲۲

 مصیت کی نجاستوں سے پاک دل۔

 
ِِلَ يَْوُم الُْخلُْوِد      ٍ ۭ ذه  11اْدُخلُْوَها ِبَسَله

 تم اس جنت میں سالمتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔

 
يْنَا َمزِيٌْد        ا يََشاُۗءْوَن ِفْْيَا َوَلَ  11لَهُْم مَّ

 (٤)رے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ ہما( بلکہ)یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا 

لِلَِّذْیَن اَْحَسـنُوا اْلُحْسٰنى )اس سے مراد رب تعاٰلی کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا۔  ۱۔۲٢

 ۔( 48:۔یونس30( َوِزیَاَدةٌ 

 
ْن قَْرٍن ُِهْ َاَشدُّ ِمِْنُْم بَْطًشا فَنَقَُّبْوا ِِف الِْبََلدِ  ِحْي ٍُّ       َۭوَُكْ َاْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ِمٰ  11 َهْل ِمْن مَّ

اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہالک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں زیادہ 

 رہ گئے، کہ کوئی بھا گنے کا ٹھکانا ہے۔( ۱)تھیں وہ شہروں میں ڈھونڈھتے ہی 

گیا ہے کہ وہ اہل مکہ  کا ایک مطلب یہ بیان کیا( شہروں میں چلے پھرے( )فَنقبُْوفِی اْلباَِلدِ ) ۱۔۲٦

سے زیادہ تجارت و کاروبار کے لئے مختلف شہروں میں پھرتے تھے۔ لیکن ہمارا عذاب آیا تو 

 انہیں کہیں پناہ اور راہ فرار نہ ملی۔

 
ْمَع َوُهَو َشهِْيٌد        ى ِلَمْن ََكَن ََلٗ قَلٌْب َاْو َالْقَى السَّ ْكره ِِلَ ََّلِ  11ِانَّ ِِفْ ذه
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متوجہ ہو کر کان ( ۱)حب دل کے لئے عبرت ہے اور اس کے لئے جو دل اس میں ہر صا

 (۲)اور وہ حاضر ہو ( ۴)لگائے 

 یعنی دل بیدار، جو غور و فکر کر کے حقائق کا ادراک کر لے۔  ۱۔۲۷

 یعنی توجہ سے وہ وحی اٰلہی سنے جس میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔  ۴۔۲۷

غ کے لحاظ سے حاضر ہو۔ اس لئے کہ جو بات ہی کو نہ سمجھے، وہ یعنی قلب اور دما ۲۔۲۷

 موجود ہوتے ہوئے بھی ایسے ہے جیسے نہیں۔

 
ُُّغْوٍب       نَا ِمْن ل َما َمس َّ ٍم ڰ وَّ تَِّة َاَّيَّ ِت َواَْلَْرَض َوَما بَيَِْنَُما ِِفْ س ِ وه مه  11َولـَـَقْد َخلَْقنَا السَّ

چھ دن میں پیدا ( صرف)ور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین ا

 کر دیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔

 
ْمِس َوقَْبَل الُْغُرْوِب       َِٰك قَْبَل ُطلُْوٌِ الشَّ ْمِد َرب ــْح ِِبَ  ۚ 11فَاْصَِبْ عَٰله َما يَُقْولُْوَن َوَسبِٰ

پنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان پس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور ا

 (۱)کریں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی 

 یعنی صبح وشام ہللا کی تسبیح بیان کرو یا عصر اور فجر کی نماز پڑھنے کی تاکید ہے۔ ۱۔۲٢

 
ُجْوِد        ْحُه َوَاْدَِبَر السُّ بِٰ َّْيِل فَس َ  11َوِمَن ال

 (۴)اور نماز کے بعد بھی ( ۱)کسی وقت بھی تسبیح کریں اور رات کے 

پڑھیں ( تہجد)یعنی رات کے کچھ حصے میں بھی ہللا کی تسبیح کریں یا رات کی نماز  ۱۔٤۰

رات کو اٹھ کر نماز پڑھیں جو آپ کے لئے مزید ثواب کا باعث ' جیسے دوسرے مقام پر فرمایا 

س سے تسبیحات مراد لی ہے، جن کے پڑھنے یعنی ہللا کی تسبیح کریں بعض نے ا ۴۔٤۰ہے۔ 

مرتبہ ُسْبَحان  ۲۲کی تاکید نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے مثالً 

لِہ اور ۲۲ہللا   مرتبہ ہللَاٰٰ اَْکبَْر وغیرہ ۲٤مرتبہ اَْلَحْمُد لِلٰٰ

 
ََكٍن قَرِيٍْب   َتِمْع يَْوَم يُنَاِد الُْمنَاِد ِمْن مَّ    10    َواس ْ

 (۲)واال قریب ہی جگہ سے پکارے گا ( ۴)کہ جس دن ایک پکارنے ( ۱)اور سن رکھیں 

یعنی قیامت کے جو احوال وحی کے ذریعے سے بیان کئے جا رہے ہیں، انہیں توجہ سے  ۱۔٤۱

 سنیں۔ 

یہ پکارنے واال اسرافیل فرشتہ ہوگا یا جبرائیل اور یہ ندا وہ ہوگی جس سے لوگ میدان  ۴۔٤۱

 شر میں جمع ہو جائیں گے۔ یعنی نفخہ ثانیہ ۔مح

اس سے بعض نے صخرہ بیت المقدس مراد لیا ہے، کہتے ہیں یہ آسمان کے قریب ترین  ۲۔٤۱

جگہ ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص یہ آوازیں اس طرح سنے گا 

 (فتح القدیر)جیسے اس کے قریب سے ہی آواز آ رہی ہے 

 
َّْوَم يَْس  ُرْوجِ    ي ُٰ ِِلَ يَْوُم الْ ْيَحَة ِِبلَْحٰقِ ۭ ذه  11َمُعْوَن الصَّ

 (۱)جس روز اس تند تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے یہ دن ہوگا نکلنے کا 

یعنی یہ چیخ یعنی نفخہ قیامت یقینا ہوگا جس میں یہ دنیا میں شک کرتے تھے۔ اور یہی دن  ۱۔٤۴

 ہوگا۔قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کا 

 
ُن نُـْحٖي َونُِمْيُت َوِالَْينَا الَْمِصْْيُ          11ِاَنَّ ََنْ
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 (۴)اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ( ۱)ہم ہی جالتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں 

یعنی دنیا میں موت سے ہمکنار کرنا اور آخرت میں زندہ کر دینا، یہ ہمارا ہی کام ہے، اس  ۱۔٤۲

 ک نہیں ہے۔ میں کوئی ہمارا شری

 وہاں ہم ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے ۔ ۴۔٤۲

 
ِِلَ َحّْشٌ عَلَْينَا يَِسْْيٌ       اعًا ۭ ذه  11يَْوَم تََشقَُّق اَْلَْرُض َعِْنُْم ِْسَ

یہ جمع کر لینا ہم پر ( نکل پڑیں گے( )۱)جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے 

 بہت ہی آسان ہے۔

یعنی اس آواز دینے والے کی طرف دوڑیں گے، جس نے آواز دی ہوگی، نبی صلی ہللا  ۱۔٤٤

علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے واال میں ہوں گا۔ 

 انا اول من تشق عنہ االرض۔

 
ْم ِِبَبَّ  ُن َاْعََلُ ِبَما يَُقْولُْوَن َوَمآ َانَْت عَلَْْيِ َاُف َوِعْيِد      ََنْ ِن َمْن ُيَّ ْر ِِبلُْقْراه   11اٍر ۣ فََذكِٰ

تو آپ ( ۱)یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں 

سے ڈرتے ہیں ( ڈراوے کے وعدوں)قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید 

 ۔(۴)

م اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ایمان النے پر مجبور کریں یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسل ۱۔٤٢

 بلکہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے، وہ کرتے رہیں۔ 

یعنی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی دعوت ذکر سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو ہللا  ۴۔٤٢

یقین رکھتا ہوگا اسی لئے سے اور اس کی سزا کی دھمکیوں سے ڈرتا اور اس کے وعدوں پر 

اے ہللا ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وعیدوں سے ڈرتے ' حضرت قتادہ یہ دعا فرماتے 

 اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں۔ اے احسان کرنے والے رحم فرما نے والے۔

 

 

 سورة الذاریات
 (٦۰۔ تعداد آیات  ٢۱سورة الذاریات ۔ سورہ نمبر )

 
 ِ ِحْْيِ          ِبْسِم اّلٰله ِن الرَّ ْْحه  الرَّ

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
رِيهِت َذْرًوا         Ǻَواَّٰله

 ۔(۱)قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر 

 اس سے مراد ہوائیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ ۱۔۱

 
ِملهِت ِوْقًرا      Ą   فَالْحه

 ۔(۱)پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو 
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وقر، ہر وہ بوجھ جسے کوئی جاندار لے کر چلے، حامالت، وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو  ۱۔۴

اٹھائے ہوئے ہیں یا پھر وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں جیسے چوپائے، حمل کا 

 بوجھ اٹھاتے ہیں۔

 
ا      ً ِْ ُ رِيهِت ي   Ǽفَالْجه

 (۱)ھر چلنے والی نرمی سے پ

 جاریات، پانی میں چلنے والی کشتیاں، یُْسرا آسانی سے۔ ۱۔۲

 
ِت َاْمًرا       مه   Ćفَالُْمَقٰسِ

 ۔(۱)پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں 

مقسمات، اس سے مراد فرشتے ہیں جو کام کو تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی رحمت کا فرشتہ  ۱۔٤

پانی کا ہے تو کوئی سختی کا، کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے تو کوئی ہے تو کوئی عذاب کا، کوئی 

موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان سب سے صرف ہوائیں مراد لی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی 

صفت بتایا ہے۔ جیسے کہ فاضل مترجم نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ لیکن ہم نے امام 

ے مطابق تشریح کی ہے۔ قسم سے مقصد مقسم علیہ کی ابن کثیر اور امام شوکانی کی تفسیر ک

سچائی کو بیان کرنا ہوتا ہے یا بعض دفعہ صرف تاکید مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم 

علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں قسم کی یہی تیسری قسم ہے۔ آگے 

ے جاتے ہیں یقیناً وہ سچے ہیں اور جواب قسم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمک سے جو وعدے کی

قیامت برپا ہو کر رہے گی جس میں انصاف کیا جائے گا۔ یہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا پانی کو 

اٹھانا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سر انجام دینا، قیامت کے 

جو بظاہر نہایت مشکل اور اسباب  وقوع پر دلیل ہے، کیونکہ جو ذات یہ سارے کام کرتی ہے

 عادیہ کے خالف ہیں، وہی ذات قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے۔

 
ََّما تُْوعَُدْوَن لََصاِدٌق          Ĉِان

 سچے ہیں( سب)یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کئے جاتے ہیں 

 
ْيَن لََواِقــٌع       ِانَّ اٰلِ  ۭ Čوَّ

 بیشک انصاف ہونے واال ہے۔ اور

 
َماِۗء َذاِت الُْحُبِك            Ċَوالسَّ

 (۱)قسم ہے راہوں والے آسمان کی 

دوسرا ترجمہ، حسن جمال اور زینت و رونق واال کیا گیا ہے چاند، سورج ستارے و  ۱۔۷

سیارے، روشن ستارے، اس کی بلندی اور وسعت، یہ سب چیزیں آسمان کی رونق و زینت اور 

 ب صورتی کا باعث ہیںخو

 
َتِلٍف        ْٰ   Ďِانَُُّكْ لَِفْي قَْوٍل مُّ

 (۱)یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو 

تمہارا کسی بات میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کو تم میں ! یعنی اے اہل مکہ ۱۔۲

سی طرح کوئی قیامت سے کوئی جادو گر، کوئی شاعر، کوئی کاہن اور کوئی جھوٹا کہتا ہے۔ ا
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کی بالکل نفی کرتا ہے، کوئی شک کا اظہار، عالوہ ازیں ایک طرف ہللا کے خالق اور رازق 

 ہونے کا اعتراف کرتے ہو، دوسری طرف دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔

 
ُّْؤفَُك َعْنُه َمْن ُاِفَك        Ḍۭي

 جو پھیر دیا گیا ہو۔( ۱)اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے 

یعنی نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر ایمان النے سے، یا حق سے یعنی بعث و توحید سے یا  ۱۔٢

مطلب ہے مذکورہ اختالف سے وہ شخص پھیر دیا گیا جسے ہللا نے اپنی توفیق سے پھیر دیا، 

 پہلے مفہوم میں ذم ہے اور دوسرے میں مدح۔

 
ُصْوَن        ــٰره َٰ    01قُِتَل الْ

 والے غارت کر دیئے گئے۔ بے سند باتیں کرنے

 
َرٍة َساُهْوَن       ْيَن ُِهْ ِِفْ ََغْ ِ    00اَّلَّ

 جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔

 
ْيِن        َن يَْوُم اٰلِ لُْوَن َاَّيَّ  ۭ 01يَْســ 

 پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا؟

 
 01يَْوَم ُِهْ عََٰل النَّاِر يُْفتَُنْوَن      

 (۱)ن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے ہاں یہ وہ د

یفتنون کے معنی ہیں یحرقون ویعذبون جس طرح سونے کو آگ میں ڈال کر پرکھا جاتا  ۱۔۱۲

 ہے، اسی طرح یہ ڈالے جائیں گے۔

 
َتْعِجلُْوَن        ْي ُكْنَُتْ ِبٖه تَس ْ ِ َذا اَّلَّ  01ُذْوقُْوا ِفْتنََتُُكْ ۭ ھه

 یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔( ۱)اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو 

 فِْتنَۃ بمعنی عذاب یا آگ میں جلنا۔ ۱۔۱٤

 
ُعُيْوٍن          01ِانَّ الُْمتَِّقْْيَ ِِفْ َجنٰهٍت وَّ

 بیشک تقٰوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہونگے۔

 
ِِلَ مُ  ُْم ََكنُْوا قَْبَل ذه ُْم ۭ ِاِنَّ تههىُْم َرّبُّ ِخِذْيَن َمآ اه ِنْْيَ         اه  ۭ 01ْحس ِ

ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہونگے وہ تو اس سے پہلے ہی 

 نیکوکار تھے۔

 
َّْيِل َما َُّيَْجُعْوَن      َن ال  01ََكنُْوا قَِلْيًَل ِمٰ

 (۱)وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے 

ا تاکید کے لیے ہے۔ وہ رات کو کم ھجوع کے معنی ہیں رات کو سونا۔ ما یھجعون میں م ۱۔۱۷

سوتے تھے، مطلب ہے ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے تھے۔ 

بلکہ رات کا کچھ حصہ ہللا کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے تھے۔ 

لوگوں کو کھانا ! لوگو' یا جیسا کہ حدیث بھی قیام اللیل کی تاکید ہے۔ مثالً ایک حدیث میں فرما
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کھالؤ، صلہ رحمی کرو، سالم پھیالؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، جب کہ لوگ سوئے ہوئے 

 ۔(٤٢۱۔٢مسند احمد )' ہوں، تم سالمتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے 

 
َتْغِفُرْوَن        01َوِِبَْلَْْسَاِر ُِهْ يَس ْ

 (۱)تھے۔ اور صبح کے وقت استغفار کیا کرتے 

وقت سحر قبولیت دعا کے بہترین اوقات میں سے ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا  ۱۔۱۲

آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہللا تعاٰلی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ 

ہے کہ کوئی توبہ کرنے واال ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی بخشش مانگنے واال 

میں اسے بخش دوں کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ یہاں تک کہ فجر 

 (طلوع ہو جاتی ہے۔ٰصحیح مسلم

 
ِل َوالَْمْحُرْوِم       

ِٕ
اۗى ٓ َاْمَواِلهِْم َحق  ِلٰلسَّ  01َوِِفْ

 (۱)اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا 

حروم سے مراد، وہ ضرورت مند ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے۔ چنانچہ مستحق م ۱۔۱٢

ہونے کے باوجودلوگ اسے نہیں دیتے۔ یا وہ شخص ہے جس کا سب کچھ، آفت ارضی و سماوی 

 میں، تباہ ہو جائے۔

 
يهٌت ِلٰلُْمْوِقِنْْيَ           11َوِِف اَْلَْرِض اه

 سی نشانیاں ہیں۔ اور یقین والوں کے لئے تو زمین میں بہت

 
ْوَن      ٓ َانُْفِسُُكْ ۭ َافَََل تُْبِّصُ  10َوِِفْ

 اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔

 
َماِۗء ِرْزقُُُكْ َوَما تُْوعَُدْوَن        11َوِِف السَّ

 ۔(۱)اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے 

نی بارش بھی آسمان سے ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے اور جنت دوزخ یع ۱۔۴۴

 ثواب وعتاب بھی آسمانوں میں ہے جن کا وعدہ کیا جاتا ہے۔

 
َُُّكْ تَْنِطُقْوَن       ثَْل َمآ َان َّٗه لََحق  ِمٰ َماِۗء َواَْلَْرِض ِان    11فََوَرٰبِ السَّ

بالکل برحق ہے ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں ( ۱)کہ یہ ! سمآسمانوں اور زمین کے پروردگار کی ق

 کرتے ہو۔

 وہ امور و آیات ہیں جو مذکور ہوئیں۔( یہ)اِنہ میں ضمیر کا مرجع  ۱۔۴۲

 
ِهْْيَ الُْمْكَرِمْْيَ        ۘ 11َهْل َاتهىَك َحِديُْث َضْيِف ِابْره

 ؟(۱)پہنچی ہے کے معزز مہمانوں کی خبر بھی ( علیہ السالم)کیا تجھے ابراہیم 

ھَْل استفہام کے لئے ہے جس میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو تنبیہ ہے کہ اس قصے کا  ۱۔۴٤

 تجھے علم نہیں، بلکہ ہم تجھے وحی کے ذریعے سے مطلع کر رہے ہیں۔

 
نَْكُرْوَن       ٌ ۚ قَْوٌم مُّ  ۚ 11ِاْذ َدَخلُْوا عَلَْيِه فََقالُْوا َسلهًما ۭ قَاَل َسَله
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اجنبی لوگ ہیں ( اور کہا یہ تو)ان کے ہاں آئے تو سالم کیا، ابراہیم نے جواب سالم دیا وہ جب 

(۱) 

 یہ اپنے جی میں کہا، ان سے خطاب کر کے نہیں کہا۔ ۱۔۴٢

 
ْْيٍ       ٓ َاْهِِلٖ فََجاَۗء ِبِعْجٍل ََسِ   11فََراَغ ِاٰله

( کا گوشت)فربہ بچھڑے  اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک( چپ چاپ جلدی جلدی)پھر 

 الئے۔

 
ُُكُْوَن      ْم قَاَل َاََل ًَتْ بَٗهٓ ِالَْْيِ  ۡ 11فََقرَّ

 (۱)اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں۔ 

 یعنی سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا تو پوچھا ۱۔۴۷

 
ٍ عَِلْْيٍ       فََاْوَجَس ِمِْنُْم ِخْيَفًة ۭ ْوُه ِبُغَله ُ  11قَالُْوا ََل ََّتَـْف ۭ َوبَّشَّ

اور ( ۴)انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے ( ۱)پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہوگئے 

 کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔( حضرت ابراہیم)انہوں نے اس 

الم سمجھے، یہ کھانا نہیں کھا رہے ڈر اس لئے محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الس ۱۔۴۲

ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والے کسی خیر کی نیت سے نہیں بلکہ شر کی نیت سے 

 آئے ہیں۔ 

 حضرت ابراہیم علیہ السالم کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر فرشتوں نے کہا۔ ۴۔۴۲

 
هَ ْوٌز َعِقْْيٌ       فََاْقَبلَِت اْمَرَاتُٗه ِِفْ َِصٍَّة فََصكَّْت َوَْجَ  11ا َوقَالَْت َْعُ

میں آکر اپنے منہ پر مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ( ۱)پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت 

 ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔

 صرة کے دوسرے معنی ہیں چیخ و پکار، یعنی چیختے ہوئے کہا۔ ۱۔۴٢

 
َّٗه ُهَو  ُِّك ۭ ِان ِِلِ   قَاَل َرب  11الَْحِكْْيُ الَْعِلْْيُ      قَالُْوا َكذه

 ۔(۱)انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بیشک وہ حکیم و علیم ہے 

یعنی جس طرح ہم نے تجھے کہا ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، بلکہ تیرے  ۱۔۲۰

پر تعجب کی  رب نے اسی طرح کہا ہے جس کی ہم تجھے اطالع دے رہے ہیں، اس لئے اس

 ضرورت ہے نہ کہ شک کرنے کی، اس لئے کہ ہللا جو چاہتا ہے وہ ال محالہ ہو کر رہتا ہے۔

 

  27پارہ  
 

َا الُْمْرَسلُْوَن        10قَاَل فََما َخْطُبُُكْ َاُّيُّ

 (۱)تمہارا کیا مقصد ہے !( فرشتو)حضرت ابراہیم علیہ السالم نے کہا کہ ہللا کے بھیجے ہوئے 

ی اس بشارت کے عالوہ تمہارا اور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لئے تمہیں بھیجا یعن ۱۔۲۱

 گیا ہے۔
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ْجـرِِمْْيَ       ٓ ُاْرِسلْنَآ ِاٰله قَْوٍم مُّ   11قَالُْوٓا ِاَنَّ

 (۱)انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں 

 رم لواطت تھا۔اس سے مراد قوم لوط ہے جن کا سب سے بڑا ج ۱۔۲۴

 
ْن ِطْْيٍ      ْم ِحَجاَرًة ِمٰ ِسَل عَلَْْيِ ْ َُ    11ِل

 (۱)تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں۔ 

برسائیں کا مطلب ہے، ان کنکریوں سے انہیں رجم کر دیں۔ یہ کنکریاں خالص پتھر کی ۱۔۲۲

 تھیں نہ آسمانی اولے تھے، بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔

 
َمًة عِ  َسوَّ ِِفْْيَ     مُّ ِْ َِٰك ِللُْم  11ْنَد َرب

 (۱)جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لئے۔ 

ان کی مخصوص عالمت تھی جن سے انہیں پہچان لیا جاتا تھا ( نامزد یا نشان زدہ)مسومۃ ۱۔۲٤

کی موت یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھیں، بعض کہتے ہیں کہ جس کنکری سے موت جس 

واقع ہوئی تھی اس پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا، مسرفین جو شرک و ضاللت میں بہت بڑھے 

 ہوئے تھے اور فسق و فجور میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔

 
 11ۚفََاْخَرْجنَا َمْن ََكَن ِفْْيَا ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ  

 (۱)پس جتنے ایمان دار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا 

یعنی عذاب آنے سے پہلے ہم ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا تاکہ وہ عذاب  ۱۔۲٢

 سے محفوظ رہیں۔

 
َن الُْمْسِلِمْْيَ     ۚ 11فََما َوَجْدََن ِفْْيَا غَْْيَ بَيٍْت ِمٰ

 (۱)اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا 

سالم کا گھر تھا جس میں دو بیٹیاں اور کچھ اور یہ ہللا کے پیغمبر حضرت لوط علیہ ال ۱۔۲٦

ایمان النے والے تھے، کہتے ہیں کہ کل تیرہ آدمی تھے۔ ان میں حضرت لوط علیہ السالم کا 

گھر تھا، جس میں ان کی دو بیٹیاں اور کچھ ایمان النے والے تھے ان میں حضرت لوط علیہ 

عذاب سے ہالک ہونے والوں میں سے السالم کی بیوی شامل نہ تھی بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ 

اسالم کے معنی ہیں اطاعت انقیاد ہللا کے حکموں پر سر اطاعت خم کر ( ایسر التفاسیر)تھی۔ 

دینے واال مسلم ہے اس اعتبار سے ہر مومن مسلمان ہے اسی لیے پہلے ان کے لیے مومن کا 

اس سے استدالل کیا گیا ہے  لفظ استعمال کیا، اور پھر ان ہی کے لیے مسلم کا لفظ بوال گیا ہے

کہ ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ مومن اور مسلم کے درمیان 

فرق کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہیں مومن اور مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو وہ ان معانی کے 

ل کے اعتبار سے ہے جو عربی لغت کی رو سے ان کے درمیان ہے اس لیے لغوی استعما

مقابلے میں حقیقت شرعیہ کا اعتبار زیادہ ضروری ہے اور حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے ان 

کے درمیان صرف وہی فرق ہے حدیث جبرائیل علیہ السالم سے ثابت ہے جب نبی صلی ہللا 

علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسالم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ال الہ اال ہللا کی شہادت، اقامت 

ایتائے زکوة، حج اور صیام رمضان۔ اور جب ایمان کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا، ہللا پر صلوة، 

پر ( خیر وشر کے من جانب ہللا ہونے)ایمان النا، اس کے مالئکہ، کتابوں، رسولوں اور تقدیر 

ایمان رکھنا، یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین رکھنا ایمان اور احکام و فرائض کی ادائیگی اسالم 

اور جو مومن اور ( فتح القدیر)ے۔ اس لحاظ سے ہر مومن مسلمان اور ہر مسلمان مومن ہے ہ
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مسلمان کے درمیان میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں قرآن نے ایک ہی 

گروہ کے لیے مومن اور مسلمان کے الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن ان کے درمیان جو فرق ہے 

( ابن کثیر)ہر مومن مسلم بھی ہے تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں اس کی رو سے 

بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے فریقین کے پاس اپنے اپنے موقف پر استدالل کے لیے دالئل 

 موجود ہیں۔

 
ْيَن َُيَافُْوَن الَْعَذاَب اَْلَِلْْيَ    ِ يًَة ِلَّٰلَّ  ۭ 11َوتََرْكنَا ِفْْيَآ اه

 (۱)عالمت چھوڑی ( کامل)ے لئے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک اور ہم نے ان ک

یہ آیت یا کامل عالمت وہ آثار عذاب ہیں جو ان ہالک شدہ بستیوں میں ایک عرصے تک  ۱۔۲۷

باقی رہے۔ اور یہ عالمت بھی انہی کے لئے ہے جو عذاب اٰلہی سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ 

 ل کرتے ہیں اور آیات میں غور و فکر بھی وہی کرتے ہیں۔وعظ و نصیحت کا اثر بھی وہی قبو

 
ِبْْيٍ    ٍن مُّ ُه ِاٰله ِفْرَعْوَن بُِسلْطه ٓ ِاْذ َاْرَسلْنه  11َوِِفْ ُمْوٰسه

کہ ہم نے فرعون کی ( بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے)میں ( علیہ السالم کے قصے)موٰسی 

 طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا۔

 
ٌر َاْو َمْجُنْوٌن    فَتََوٰٰله ِبُرْكِنهٖ  ِ  11َوقَاَل ْسه

 اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔( ۱)پس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا 

 جانب اقوٰی کو رکن کہتے ہیں۔ یہاں مراد اس کی اپنی قوت اور لشکر ہے۔ ۱۔۲٢

 
ُْم ِِف الَْْيِٰ َوُهَو ُمِلْْيٌ   ۭ 11   فََاَخْذنهُه َوُجنُْوَدٗه فَنََبْذِنه

باآلخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا وہ تھا 

 ۔(۱)مالمت کے قابل 

 یعنی اس کے کام ہی ایسے تھے کہ جن پر وہ مالمت ہی کا مستحق تھا ۱۔٤۰

 
ُم الٰرِيَْح الَْعِقْْيَ      ۚ 10َوِِفْ عَاٍد ِاْذ َاْرَسلْنَا عَلَْْيِ

جب کہ ہم نے ان پر خیر و برکت ( ہماری طرف سے تنبیہ ہے)بھی ( ۱)عادیوں میں  اسی طرح

 خالی آندھی بھیجی۔( ۴)سے 

 ای ترکنا فی قصۃ عاد آیۃ عاد کے قصے میں بھی ہم نے نشانی چھوڑی۔ ۱۔٤۱

جس میں خیر و برکت نہیں تھی، وہ ہوا درختوں کو ثمر آور ( بانجھ ہوا)الریح العقیم  ۴۔٤۱

 ی تھی نہ بارش کی پیامبر، بلکہ صرف ہالکت اور عذاب کی ہوا تھی۔کرنے وال

 
ِمْْيِ   ٍء َاتَْت عَلَْيِه ِاَلَّ َجَعلَْتُه ََكلرَّ  ۭ 11َما تََذُر ِمْن ََشْ

 (۱)کر دیتی تھی۔ ( چورا چورا)وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح 

ور عذاب بھیجی گئی تھی۔ یہ تند تیز ہوا، سات یہ اس ہوا کی تاثیر تھی جو قوم عاد پر بط ۱۔٤۴

 (الحاقہ)راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی 

 
 11َوِِفْ ثَُمْوَد ِاْذ ِقْيَل لَهُْم تََمتَُّعْوا َحِٰته ِحْْيٍ  

ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھالو ( عبرت)میں بھی ( کے قصے)اور ثمود 

(۱) 
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وں نے اپنے ہی طلب کردہ معجزے اونٹنی کو قتل کر دیا، تو ان سے کہہ دیا یعنی جب انہ ۱۔٤۲

گیا کہ اب تین دن اور تم دنیا کے مزے لوٹ لو، تین دن کے بعد تم ہالک کر دیئے جاؤ گے۔ یہ 

اسی طرف اشارہ ہے بعض نے اسے حضرت صالح علیہ السالم کی ابتدائے نبوت کا قول قرار 

 بھی متحمل ہیں بلکہ سیاق سے یہی معنی زیادہ قریب ہے۔ دیا ہے۔ الفاظ اس مفہوم کے

 
ِعَقُة َوُِهْ يَْنُظُرْوَن   ْم فََاَخَذَْتُُم الٰصه ِ  11فََعَتْوا َعْن َاْمِر َرّٰبِ

( تیز تند)لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر ان کے دیکھتے دیکھتے 

 نے ہالک کر دیا۔( ۱)کڑاکے 

ْجفَةُ فَاَْصبَُحْوا )تھا جیسا کہ ( زلزلہ)مانی چیخ تھی اور اس کے ساتھ آس( کڑاکا) ۱۔٤٤ فَاََخَذْتھُُم الرَّ

 میں ہے۔( 74:۔ االعراف7( 74فِْي َداِرِھْم ٰجثِِمْیَن 

 
َما ََكنُْوا ُمنَْتِّصِيَْن   َتَطاُعْوا ِمْن ِقيَاٍم وَّ    11فََما اس ْ

 (۴)کے اور نہ بدلہ لے س( ۱)پس نہ تو کھڑے ہو سکے 

 چہ جائیکہ وہ بھاگ سکیں۔  ۱۔٤٢

 یعنی ہللا کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ ۴۔٤٢

 
ُْم ََكنُْوا قَْوًما فهِسِقْْيَ    ْن قَْبُل ۭ ِاِنَّ    11َوقَْوَم نُْوٍِ ِمٰ

وہ بھی بڑے نافرمان ( یہی حال ہو چکا تھا)کی قوم کا بھی اس سے پہلے ( علیہ السالم)اور نوح 

 (۱) تھے۔

قوم نوح، عاد، فرعون اور ثمود و غیرہ بہت پہلے گزر چکی ہے اس نے بھی اطاعت اٰلہی  ۱۔٤٦

 کی بجائے اسکی بغاوت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ باآلخر اسے طوفان میں ڈبو دیا گیا۔

 
ِاَنَّ لَُمْوِسُعْوَن    يْىٍد وَّ َا ِِبَ َماَۗء بَنَيِْنه  11َوالسَّ

 (۴)اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں ( ۱)ہاتھوں سے بنایا  (اپنے)آسمان کو ہم نے 

 السماء منصوب ہے بنینا محذوف کی وجہ سے بنینا السماء بنیناھا ۱۔٤۷

یعنی پہلے ہی بہت وسیع ہے لیکن ہم نے اس کو اور بھی زیادہ وسیع کرنے کی طاقت  ۴۔٤۷

طاقت )ی طاقت رکھتے ہیں ُوْسع رکھتے ہین۔ یا آسمان سے بارش برسا کر روزی کشادہ کرنے ک

تو مطلب ہوگا ہمارے اندر اس جیسے اور آسمان بنانے کی بھی طاقت و ( و قدرت رکھنے والے

قدرت موجود ہے۔ ہم آسمان و زمین بنا کر تھک نہیں گئے ہیں بلکہ ہماری قدرت طاقت کی کوئی 

 انتہا ہی نہیں ہے۔

 
هُِدوْ  َا فَنِْعَم الْمه ِنه  11َن   َواَْلَْرَض فََرش ْ

 پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔( ۱)اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا 

 یعنی فرش کی طرح اسے بچھا دیا ہے۔ ۱۔٤۲

 
ٍء َخلَْقنَا َزْوَجْْيِ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن     11َوِمْن ُكِٰ ََشْ

 (۴)تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ( ۱)ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے 

یعنی ہرچیز کو جوڑا جوڑا، نر اور مادہ یا اس کی مقابل اور ضد کو بھی پیدا کیا ہے۔  ۱۔٤٢

جیسے روشنی اور اندھیرا، خشکی اور تری، چاند اور سورج، میٹھا اور کڑوا رات اور دن خیر 

اور شر زندگی اور موت ایمان اور کفر شقاوت اور سعادت جنت اور دوزخ جن وانس وغیرہ 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1196 

حیوانات کے مقابل جمادات اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کا بھی جوڑا ہو یعنی آخرت، حتی کہ 

 دنیا کے بالمقابل دوسری زندگی۔

یہ جان لو کہ ان سب کا پیدا کرنے واال صرف ایک ہللا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں  ۴۔٤٢ 

 ہے۔

 
ِبْْيٌ  نُْه نَِذيٌْر مُّ ْ لَُُكْ ِمٰ ِ ۭ ِاِّنٰ ا ِاَٰل اّلٰله ْوٓ  ۚ 11   فَِفرُّ

یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف ( ۱)کرو ( یعنی رجوع)پس تم ہللا کی طرف دوڑ بھاگ 

 صاف تنبیہ کرنے واال ہوں۔

یعنی کفر و معصیت سے توبہ کرکے فوراً بارگاہ اٰلہی میں جھک جاؤ، اس میں تاخیر مت  ۱۔٢۰

 کرو۔

 
َخَر ۭ  ِ ِالهــهًا اه َعلُْوا َمَع اّلٰله ِبْْيٌ   َوََل َّتْ نُْه نَِذْيٌر مُّ ْ لَُُكْ ِمٰ  ۚ 10ِاِّنٰ

اور ہللا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ بیشک میں تمہیں اس کی طرف سے کھال ڈرانے 

 (۱)واال ہوں۔ 

یعنی میں تمہیں کھول کھول کر ڈرا رہا اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کہ صرف  ۱۔۲۱

پر اعتماد اور بھروسہ کر اور صرف اسی ایک کی عبادت ایک ہللا کی طرف رجوع کرو، اسی 

کرو، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک مت کرو، ایسا کرو گے تو یاد رکھنا جنت کی 

 نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیئے جاؤ گے۔

 
ُسْوٍل ِاَلَّ قَالُْوا َساحِ  ْن رَّ ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمٰ ِ ِِلَ َمآ َاَٰت اَّلَّ  ۚ 11ٌر َاْو َمْجُنْوٌن   َكذه

اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ 

 یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔

 
 ۚ 11َاتََواَصْوا ِبٖه ۚ بَْل ُِهْ قَْوٌم َطاغُْوَن   

 (۱)کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں 

ہر بعد میں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کو جھٹالیا اور انہیں جادوگر اور  یعنی ۱۔٢۲

دیوانہ قرار دیا، جیسے پچھلی قومیں بعد میں آنے والی قوم کیلئے وصیت کر کے جاتی رہی 

 ہیں۔ یکے بعد دیگرے ہر قوم نے یہی تکذیب کا راستہ اختیار کیا۔

 
 ڭ11ٍم  فَتََولَّ َعِْنُْم فََمآ َانَْت ِبَملُوْ 

 ہیں تو آپ ان سے منہ پھیر لیں آپ پر کوئی مالمت نہیں۔( ۱)نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش 

یعنی ایک دوسرے کو وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرکش ہے، اس  ۱۔٢٤

 لئے ان سب کے دل بھی متشابہ ہیں اور ان کے طور اطوار بھی ملتے جھلتے ہیں۔

 
َذكِْٰر  ى تَْنَفُع الُْمْؤِمِنْْيَ   وَّ ْكره  11فَِانَّ اَّٰلِ

 (۱)اور نصیحت کرتے رہیں یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ 

اس لیے کہ نصیحت سے فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ آپ نصیحت کرتے  ۱۔۲۲

کے علم میں ہے کہ وہ رہیں اس نصیحت سے وہ لوگ یقینا فائدہ اٹھائیں گے جن کی بابت ہللا 

 ایمان الئیں گے۔
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 11َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواَْلِنَْس ِاَلَّ ِلَيْعُبُدْوِن  

 (۱)میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ 

بوب و اس میں ہللا تعاٰلی کے اس ارادہ شرعیہ تکلیفیہ کا اظہار ہے جو اس کو مح ۱۔ ٦ ۲

مطلوب ہے کہ تمام انس وجن صرف ایک ہللا کی عبادت کریں اور اطاعت بھی اسی ایک کی 

کریں۔ اگر اس کا تعلق ارادہ تکوینی سے ہوتا، پھر تو کوئی انس وجن ہللا کی عبادت و اطاعت 

سے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ یعنی اس میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی 

ی کرائی گئی ہے، جسے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آخرت میں سخت باز پرس یاد دہان

ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار پائیں گے جس میں ہللا نے ان کو ارادہ و اختیار کی 

 آزادی دے کر ڈاال ہے۔

 
ُّْطِعُمْوِن   َمآ ُاِريُْد َاْن ي ْزٍق وَّ ْن ِرٰ  11َمآ ُاِريُْد ِمِْنُْم ِمٰ

 (۱)نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھالئیں 

یعنی میری عبادت و اطاعت سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے کما کر کھالئیں، جیسا  ۱۔٢۷

کہ دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے، بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود میرے ہی پاس ہیں 

تو خود ان ہی کا فائدہ ہوگا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ میری عبادت و اطاعت سے 

 مجھے کوئی فائدہ ہوگا۔

 
ِة الَْمِتْْيُ    اُق ُذو الُْقوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ  11ِانَّ اّلٰله

 ہللا تعاٰلی تو خود ہی سب کا روزی رساں توانائی واال اور زور آور ہے۔

 
يَْن َظلَُمْوا َذنُْوًِب مِٰ  ِ َتْعِجلُْوِن   فَِانَّ ِلَّلَّ ُِبِْم فَََل يَس ْ  11ثَْل َذنُْوِب َاْْصه

( ۱)پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا 

 (۴)لہذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں 

ذنوب کے معنی بھرے ڈول کے ہیں۔ کنویں سے ڈول میں پانی نکال کر تقسیم کیا جاتا ہے  ۱۔٢٢

اس اعتبار سے یہاں ڈول کو حصے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ ظالموں کو 

عذاب سے حصہ پہنچے گا، جس طرح اس سے پہلے کفر وشرک کا ارتکاب کرنے والوں کو 

 ان کے عذاب کا حصہ مال تھا۔

ے طلب لیکن یہ حصہ عذاب انہیں کب پہنچے گا، یہ ہللا کی مشیت پر موقوف ہے، اس لئ۴۔٢٢

 عذاب میں جلدی نہ کریں۔

 
ْي يُْوعَُدْوَن    ِ َّْوِمهُِم اَّلَّ ْيَن َكَفُرْوا ِمْن ي ِ    11فََويٌْل ِلٰـَّلَّ

 پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیئے جاتے ہیں۔

 

 

 سورة الطور
 (٤٢۔ تعداد آیات  ٢۴سورة الطور ۔ سورہ نمبر )
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نِ  ْْحه ِ الرَّ ِحْْيِ        ِبْسِم اّلٰله  الرَّ

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ْوِر       Ǻَوالطُّ

 (۱)قسم ہے طور کی 

طور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسٰی علیہ السالم سے ہللا ہم کالم ہوئے۔ اسے طور سینا  ۱۔۱

 ا پر اس کی قسم کھائی۔بھی کہا جاتا ہے۔ ہللا نے اس کے اس شرف کی بن

 
ْسُطْوٍر    ٍب مَّ   Ąَوِكته

 (۱)اور لکھی ہوئی کتاب کی 

َمْسطُْوِر کے معنی ہیں مکتوب، لکھی ہوئی چیز۔ اس کا مصداق مختلف بیان کئے گئے ہیں۔  ۱۔۴

 قرآن مجید، لوح محفوظ، تمام کتب منزلہ یا انسانی اعمال نامے جو فرشتے لکھتے ہیں۔

 
نْ    Ǽُشْوٍر ِِفْ َرٰقٍ مَّ

 (۱)جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ 

رق یہ متعلق ہے َمْسطُوِر کے۔ َرِق وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا۔ منشور بمعنی ۱۔۲

 مبسوط پھیال یا کھال ہوا۔

 
الَْبيِْت الَْمْعُمْوِر    Ćوَّ

 ۔(۱)وہ آباد گھر کی 

ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، یہ  یہ بیت معمور، ساتویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ۱۔٤

عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے عبادت 

کے لئے آتے ہیں جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ جیسا کہ احادیث معراج میں بیان 

بادت کے لیے آنے والے انسانوں کیا گیا۔ بعض بیت معمور سے خانہ کعبہ مراد لیتے ہیں۔ جو ع

 سے ہر وقت بھرا رہتا ہے معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کے ہیں۔

 
ْقِف الَْمْرفُْوٌِ      Ĉَوالسَّ

 (۱)اور اونچی چھت کی 

اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لئے بمنزلہ چھت کے ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر  ۱۔٢

عض نے اس سے عرش مراد لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لئے کہا ہے، ب' محفوظ چھت ' اسے 

ْحفُْوظًاۘ  َوَجَعْلنَا السََّما)چھت ہے۔  ۔ بعض نے اس سے عرش مراد لیا (14:۔ االنبیاء43( َء َسْقفًا مَّ

 ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔

 
   Čَوالَْبْحِر الَْمْسُجْوِر   

 (۱)اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی 

کے معنی ہیں بھڑکے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں، اس سے وہ پانی مراد ہے جو زیر  مسجور ۱۔٦

عرش ہے جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی، اس سے مردہ جسم زندہ ہوجائیں گے۔ 

بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ جیسے 

بھڑکا دیئے جائیں گے امام شوکانی نے اسی مفہوم کو  فرمایا واذا البحار سجرت اور جب سمندر

اولی قرار دیا ہے اور بعض نے مسجور کے معنی مملوء بھرے ہوئے کے لیے ہیں یعنی فی 
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الحال سمندروں میں آگ تو نہیں ہے البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں امام طبری نے اس قول 

 (تفسیر ابن کثیر)ے گئے ہیں۔کو اختیار کیا ہے اس کے اور بھی کئی معنی بیان کی

 
َِٰك لََواِقٌع      Ċِانَّ عََذاَب َرب

 بیشک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے واال ہے۔

 
ا ََلٗ ِمْن َداِفعٍ       Ďمَّ

 (۱)اسے کوئی روکنے واال نہیں۔ 

یہ مذکورہ قسموں کا جواب ہے یعنی یہ تمام چیزیں جو ہللا تعاٰلی کی عظیم قدرت کی مظہر  ۱۔۲

ں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہللا کا وہ عذاب بھی یقینا واقع ہو کر رہے گا جس کا اس نے وعدہ ہی

 کیا ہے اسے کوئے ٹالنے پر قادر نہیں ہوگا۔

 
َماُۗء َمْوًرا    َّْوَم تَُمْوُر السَّ   Ḍي

 (۱)جس دن آسمان تھرتھرانے لگے گا 

ن کے نظم میں جو اختالل اور مور کے معنی ہیں حرکت و اضطراب، قیامت والے دن آسما ۱۔٢

ستارے و سیاروں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہوگا، اس کو ان الفاظ سے 

تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ مذکورہ عذاب کے لئے ظرف ہے۔ یعنی عذاب اس روز واقع ہوگا جب 

ذروں کی آسمان تھر تھرائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے 

 طرح اڑ جائیں گے۔

 
تَِسْْيُ الِْجَباُل َسْْيًا     ۭ 01وَّ

 اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔

 
ِبْْيَ    ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى    00فََويٌْل ي

 خرابی ہے۔( پوری)اس دن جھٹالنے والوں کی 

 
َّلَْعُبْوَن    ْيَن ُِهْ ِِفْ َخْوٍض ي ِ  ۘ 01اَّلَّ

 (۱)اچھل کود رہے ہیں جو اپنی بیہودہ گوئی میں 

 یعنی اپنے کفر و باطل میں مصروف اور حق کی تکذیب استہزاء میں لگے ہوئے ہیں۔ ۱۔۱۴

 
َ َدعًّا    َّنَّ  ۭ 01يَْوَم يَُدعُّْوَن ِاٰله ََنِر ََجَ

 کر آتش جہنم کی طرف الئے جائیں گے۔( ۱)جس دن وہ دھکے دے 

 ھکیلنا۔الدَّعُّ کے معنی ہیں نہایت سختی کے ساتھ د ۱۔۱۲

 
بُْوَن    َِّّتْ ُكْنَُتْ ِّبَا تَُكٰذِ ِذِه النَّاُر ال  01هه

 ۔(۱)یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتالتے تھے 

 یہ جہنم پر مقرر فرشتے انہیں کہیں گے۔ ۱۔۱٤

 
ْوَن    َذآ َاْم َانَُْتْ ََل تُْبِّصُ  ۚ 01َافَِسْحٌر ھه

 (۴)ے نہیں یا تم دیکھت( ۱)کیا یہ جادو ہے؟ ( اب بتاؤ)
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کیا یہ بھی کوئی جادو ! جس طرح تم دنیا میں پیغمبروں کو جادوگر کہا کرتے تھے، بتالؤ ۱۔۱٢

 کا کرتب ہے؟

یا جس طرح تم دنیا میں حق کے دیکھنے سے اندھے تھے یہ عذاب بھی تمہیں نظر نہیں ۴۔۱٢

اہدے میں آچکی آرہا ہے؟ یہ تقریع وتوبیخ کے لیے انہیں کہا جائے گا ورنہ ہرچیز ان کے مش

 ہوگی۔

 
َزْوَن َما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن    ََّما ُّتْ ْوا ۚ َسَواٌۗء عَلَْيُُكْ ۭ ِان ا َاْو ََل تَْصَِبُ ْوٓ  01ِاْصلَْوَها فَاْصَِبُ

جاؤ دوزخ میں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لئے یکساں ہے۔ تمہیں فقط تمہارے 

 کئے کا بدل دیا جائے گا۔

 
نَِعْْيٍ    ِانَّ     01الُْمتَِّقْْيَ ِِفْ َجنٰهٍت وَّ

 (۱)یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں 

 اہل کفر و اہل شقاوت کے بعد اہل ایمان و اہل سعادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ۱۔۱۷

 
ُْم عََذاَب الَْجحِ  ُْم ۚ َوَوقهىهُْم َرّبُّ تههىُْم َرّبُّ  01ْْيِ   فهِكهِْْيَ ِبَمآ اه

اور ان کے پروردگار نے ( ۱)جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش خوش ہیں 

 انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔

اور دیگر ( حورعین)یعنی جنت کے گھر، لباس، کھانے، سواریاں، حسین جمیل بیویاں  ۱۔۱۲

ی نعمتوں سے بدرجہا بڑھ کر ہوں نعمتیں، ان سب پر وہ خوش ہونگے، کیونکہ یہ نعمتیں دنیا ک

 گی۔ اور ما ال عین رأت وال اذن سمعت وال خطر علی قلب بشر کا مصداق۔

 
ا ِبَما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن      ْۢ ً بُْوا َهِنْيۗـــــــ     01ُُكُْوا َواْْشَ

 ۔(۱)تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے 

َّاِم اْلَخالِیَةِ ۘ  ئً ۘ  ُكلُْوا َواْشَربُْوا ھَنِيْ )مایا دوسرے مقام پر فر ۱۔۱٢ ۔ 88( ا بَِمآ اَْسلَْفتُْم فِي ااْلَی

اس سے معلوم ہوا کہ ہللا کی رحمت حاصل کرنے کے لئے ایمان کے ساتھ اعمال ( 42:الحاقہ

 صالحہ بہت ضروری ہیں۔

 
ُمْ  ْجِنه ْصُفْوفٍَة ۚ َوَزوَّ ٍر مَّ ْْيَ عَٰله ُْسُ

ِٕ
ْوٍر ِعْْيٍ     ُمتَِّكَٔـــ  11ِِبُ

اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی ( ۱)برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے 

 سے کرا دیئے ہیں۔( حوروں)آنکھوں والی 

َمْصفُوفَِۃ، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، گویا ایک صف میں ہیں۔ بعض نے مفہوم  ۱۔۴۰

سامنے ہونگے۔ جیسے میدان جنگ میں فوجیں ایک بیان کیا ہے، کہ چہرے ایک دوسرے کے 

دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں اس مفہوم کو قرآن میں دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے 

 ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر فروکش ہوں گے۔" علی سرر متقابلین"

 
يَْمانٍ  َّــَُتُْم ِِبِ ََّبَعَْتُْم ُذٰرِي َمنُْوا َوات ْيَن اه ِ ٍء ۭ ُكُّ اْمِری ِبَما َكَسَب َرِهْْيٌ     َواَّلَّ ْن ََشْ ِلهِْم ِمٰ ْن َُعَ ُْم ِمٰ ْم ُذٰرِيَََّتُْم َوَمآ َالَْتِنه  10َالَْحـْقنَا ِّبِ

اور جو لوگ ایمان الئے اور ان کی اوالد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اوالد کو 

ہر شخص اپنے اپنے ( ۱)کچھ کم نہ کریں گے  ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم

 (۴)اعمال کا گروی ہے 
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یعنی جن کے باپ اپنے اخالص و تقٰوی اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعٰلی  ۱۔۴۱

درجوں پر فائز ہوں گے، ہللا تعاٰلی ان کی ایماندار اوالد کے بھی درجے بلند کرکے، ان کو ان 

ہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کرکے ان کی کے باپوں کے ساتھ مال دے گا ی

اوالد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے یعنی اہل ایمان پر دو گونہ احسان فرمائے گا۔ ایک تو 

باپ بیٹوں کو آپس میں مال دے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بشرطیکہ دونوں ایماندار ہوں 

اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ دونوں کے دوسرا یہ کہ کم درجے والوں کو 

مالپ کا یہ طریقہ بھی ہوسکتا ہے کہ اے کالس والوں کو بی کالس دے دے، یہ بات چونکہ اس 

کے فضل واحسان سے فروتر ہوگی اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ بی کالس والوں کا اے 

ان ہے جو اوالد پر آبا کے عملوں کی برکت سے ہوگا کالس عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہللا کا وہ احس

اور حدیث میں آتا ہے کہ اوالد کی دعا واستغفار سے آبا کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے 

ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ ہللا سے اس کا سبب پوچھتا ہے ہللا 

اس ( مسند احمد)مغفرت کرنے کی وجہ سے تعاٰلی فرماتا ہے تیری اوالد کی تیرے لیے دعائے 

کی تأیید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے 

عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے البتہ تین چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک 

تیسری نیک اوالد جو اس صدقہ جاریہ دوسرا وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور 

 (صحیح مسلم)کے لیے دعا کرتی ہو۔

ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہوگا۔ یہ عام ہے۔ ( گروی شدہ چیز)رھین بمعنی مرھون ۴۔۴۱

مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور مطلب ہے کہ جو جیسا اچھا یا برا عمل کرے گا۔ اس 

راد صرف کافر ہیں کہ وہ اپنے اعمال میں کے مطابق اچھی یا بری جزاء پائے گا۔ یا اس سے م

ہر ( 14:۔ المدثر72" بَِما َكَسبَْت َرِھْینَةٌ  ۘ  ُكلُّ نَْفسٍ "گرفتار ہوں گے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا 

 شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا۔

 
ََتُْوَن    ا يَش ْ مَّ لَْحٍم ِمٰ ُْم ِبَفاِكهٍَة وَّ  11َوَاْمَدْدِنه

 (۱)وے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے ہم نے ان کے لئے می

 ِزْدنَاہُْم، یعنی خوب دیں گے ۱۔۴۴

 
ِثْْيٌ     11يَتَنَاَزُعْوَن ِفْْيَا ََكًْسا َلَّ لَْغٌو ِفْْيَا َوََل ًَتْ

جس شراب ( ۱)چھینا جھپٹی کریں گے ( شراب)ایک دوسرے سے جام ( خوش طبعی کے ساتھ)

 (۴)وگی نہ گناہ کے سرور میں تو بیہودہ گوئی ہ

یتنازعون یتعاطون ویتناولون ایک دوسرے سے لیں گے۔ یا پھر وہ معنی ہیں جو فاضل  ۱۔۴۲

مترجم نے کیے ہیں، کاس اس پیالے اور جام کو کہتے ہیں جو شراب یا کسی اور مشروب سے 

 بھرا ہوا ہو خالی برتن کو کاس نہیں کہتے۔ 

یں ہوگی اسے پی کر نہ کوئی بہکے گا اور نہ اتنا اس شراب میں دنیا کی شراب کی تاثیر نہ۴۔۴۲

 مدہوش ہوگا۔

 
ْكنُْوٌن    ُْم لُْؤلٌُؤ مَّ َّهُْم ََكَِنَّ ْم ِغلَْماٌن ل  11َويَُطْوُف عَلَْْيِ

اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غالم پھر رہے ہونگے، گویا موتی تھے جو ڈھکے رکھے 

 (۱)تھے 

انہیں نو عمر خادم بھی دیئے جائیں گے جو ان کی یعنی جنتیوں کی خدمت کے لئے  ۱۔۴٤

خدمت کے لئے پھر رہے ہونگے اور حسن و جمال اور صفائی و رعنائی میں وہ ایسے ہونگے 
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جیسے موتی، جسے ڈھک کر رکھا گیا ہو، تاکہ ہاتھ لگنے سے اس کی چمک دمک ماند نہ پڑ 

 ے۔

 
َّتََساَۗءلُْونَ   11   َوَاْقَبَل بَْعُضهُْم عَٰله بَْعٍض ي

 (۱)اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے 

ایک دوسرے سے دنیا کے حاالت پوچھیں گے کہ دنیا میں وہ کن حاالت میں زندگی  ۱۔۴٢

 گزارتے اور ایمان و عمل کے تقاضے کس طرح پورے کرتے رہے۔

 
ٓ َاْهِلنَا ُمْشِفِقْْيَ   11   قَالُْوٓا ِاَنَّ ُكنَّا قَْبُل ِِفْ

 (۱)کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے 

یعنی ہللا کے عذاب سے۔ اس لئے اس عذاب سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے، اس  ۱۔۴٦

 لئے کہ انسان کو جس چیز کا ڈر ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لئے وہ تگ و دو کرتا ہے۔

 
ُ عَلَْينَ  ُمْوِم فََمنَّ اّلٰله  11ا َوَوقهىنَا عََذاَب السَّ

 (۱)پس ہللا تعاٰلی نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا 

َسُموم لو، جھلس ڈالنے والی گرم ہوا کو کہتے ہیں، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی  ۱۔۴۷

 ہے۔

 
ِحْْيُ    ِاَنَّ ُكنَّا ِمْن قَْبُل نَْدُعْوُه ۭ  َّٗه ُهَو الََْبُّ الرَّ    11ِان

 (۱)ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے بیشک وہ محسن اور مہربان ہے۔ 

یعنی صرف اسی ایک کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں  ۱۔۴۲

 ھے۔ٹھہراتے تھے، یا یہ مطلب ہے کہ اس سے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے ت

 
ََل َمْجُنْوٍن    َِٰك ِبََكِهٍن وَّ  ۭ 11فََذكِْٰر فََمآ َانَْت ِبِنْعَمِت َرب

 (۱)تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ 

اس میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ وعظ و تبلیغ اور نصیحت  ۱۔۴٢

ہیں اور یہ آپ کی بابت جو کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کی طرف کان نہ دھریں، کا کام کرتے ر

بلکہ آپ پر باقاعدہ ( جیسا کہ یہ کہتے ہیں)اس لئے کہ آپ ہللا کے فضل سے کاہن ہیں نہ دیوانہ 

ہماری طرف سے وحی آتی ہے جو کہ کاہن پر نہیں آتی آپ جو کالم لوگوں کو سناتے ہیں وہ 

 ہ دار ہوتا ہے ایک دیوانے سے اس طرح گفتگو کیوں کر ممکن ہے۔دانش و بصیرت کا آئین

 
َّ ُُّ ِبٖه َريَْب الَْمُنْوِن   ب َََّتَ  11َاْم يَُقْولُْوَن َشاِعٌر ن

کا انتظار کر ( یعنی موت)کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے ہم اس پر زمانے کے حوادث 

 ۔(۱)رہے ہیں 

وت کے ناموں سے ایک نام۔ مطلب ہے قریش مکہ اس َرْیب کے معنی ہیں حوادث، م ۱۔ ۲۰

کو موت آجائے ( محمد صلی ہللا علیہ وسلم)انتظار میں ہیں کہ زمانے کے حوادث سے شاید اس 

 اور ہمیں چین نصیب ہو جائے، جو اس کی دعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے۔

 
ِِٰصْْيَ  ب َن الُْمََتَ ْ َمَعُُكْ ِمٰ َُّصْوا فَِاِّنٰ  10ۭ   قُْل تََرب

 (۱)تم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں ! کہہ دیجئے
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 موت پہلے کسے آتی ہے؟ اور ہالکت کس کا مقدر ہے۔! یعنی دیکھو ۱۔۲۱

 
ُمُرُِهْ َاْحََلُمهُْم ِبھهَذآ َاْم ُِهْ قَْوٌم َطاغُْوَن     ۚ 11َاْم ًَتْ

 (۴)یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں ( ۱)ہیں کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی 

یعنی یہ تیرے بارے میں جو اناپ شناپ جھوٹ اور غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا  ۱۔۲۴

 ان کی عقلیں ان کو یہی سجھاتی ہیں۔

نہیں بلکہ یہ سرکش اور گمراہ لوگ ہیں، اور یہی سرکشی اور گمراہی انہیں ان باتوں پر  ۴۔۲۴

 بڑھکاتی ہے۔

 
ََلٗ ۚ بَْل َلَّ يُْؤِمنُْوَن   َاْم يَقُ   ۚ 11ْولُْوَن تَـقَوَّ

 (۱)خود گھڑ لیا ہے، واقع یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں التے۔ ( قرآن)کیا یہ کہتے ہیں اس نبی نے 

 یعنی قرآن گھڑنے کے الزام پر ان کو آمادہ کرنے واال بھی ان کا کفر ہی ہے۔ ۱۔۲۲
 

ٓ اِ  ثِِْلٖ ِديٍْث ِمٰ ِدِقْْيَ  فَلَْيْاتُْوا ِِبَ  11ْۭن ََكنُْوا صه

 (۱)تو لے آئیں ( بھی)بات یہ ( ہی)اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھال اس جیسی ایک 

کا اپنا ( صلی ہللا علیہ وسلم)یعنی اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ قرآن محمد  ۱۔۲٤

ز، حسن بیان، گھڑا ہوا ہے تو پھر یہ بھی اس جیسی کتاب بنا کر پیش کر دیں جو نظم، اعجا

 حقائق کے مسائل میں اس کامقابلہ کر سکیں۔

 
ِلُقْوَن    ٍء َاْم ُِهُ الْخه  ۭ 11َاْم ُخِلُقْوا ِمْن غَْْيِ ََشْ

یا خود پیدا کرنے والے ( ۱)کے خود بخود پیدا ہوگئے ہیں؟ ( پیدا کرنے والے)کیا یہ بغیر کسی 

 (۴)ہیں۔ 

یہ حق نہیں ہے کہ انہیں کسی بات کا حکم دے یا  یعنی اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کسی کو ۱۔۲٢

کسی بات سے منع کرے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا 

ہے تو ظاہر ہے اس کا انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ انہیں پیدا کر کے یوں کس 

 طرح چھوڑ دے گا۔

 ق نہیں ہیں، بلکہ یہ ہللا کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔یعنی یہ خود بھی اپنے خال ۴۔۲٢

 
ِت َواَْلَْرَض ۚ بَْل َلَّ يُْوِقنُْوَن    وه مه  ۭ 11َاْم َخلَُقوا السَّ

 (۱)کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں 

 میں شک میں مبتال ہیں۔ بلکہ ہللا کے وعدوں اور وعیدوں کے بارے ۱۔۲٦

 
ْيِطُرْوَن    َِٰك َاْم ُِهُ الُْمَص  ُن َرب

ِٕ
 ۭ 11َاْم ِعْنَدُِهْ َخَزاۗى

 (۴)یہ دروغہ ہیں۔ ( ان خزانوں کے)یا ( ۱)یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ 

  کہ یہ جس کو چاہیں روزی دیں جس کو چاہیں نہ دیں یا جس کو چاہیں نبوت سے نوازیں۔ ۱۔۲۷

مصیطر یا مسیطر َسْطًر سے ہے، لکھنے واال، جو محافظ و نگران ہو، وہ چونکہ ساری  ۴۔۲۷

تفیصالت لکھتا ہے، اس لئے یہ محافظ اور نگران کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کیا 

 ہللا کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو چاہیں دیں یا نہ دیں۔

 
ِبْْيٍ   َاْم لَهُ ٍن مُّ َتِمُعهُْم ِبُسلْطه َتِمُعْوَن ِفْيِه ۚ فَلَْيْاِت ُمس ْ َّس ْ ٌ ي  ۭ 11ْم ُسَلَّ
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تو ان کا ( اگر ایسا ہے( )۱)یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ 

 سننے واال کوئی روشن دلیل پیش کرے

ہ بھی محمد صلی ہللا علیہ وسلم یعنی کیا ان کا دعوٰی ہے کہ سیڑھی کے ذریعے سے ی ۱۔۲۲

کی طرح آسمانوں پر جاکر مالئکہ کی باتیں یا ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، وہ سن آئے 

 ہیں۔

 
 ۭ 11َاْم ََلُ الَْبنهُت َولَُُكُ الَْبُنْوَن   

 کیا ہللا کے تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟

 
لُهُْم َاْجًرا فَهُْم  ثَْقلُْوَن   َاْم تَْســـ  ْغَرٍم مُّ ْن مَّ  ۭ 11ِمٰ

 ۔(۱)کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بو جھل ہو رہے ہیں 

 یعنی اس کی ادائیگی ان کے لئے مشکل ہو۔ ۱۔٤۰

 
 ۭ 10َاْم ِعْنَدُِهُ الَْغْيُب فَهُْم يَْكُتُبْوَن   

 (۱)ں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہی

کہ ضرور ان سے پہلے محمد صلی ہللا علیہ وسلم مر جائیں گے اور ان کو موت اس کے  ۱۔٤۱

 بعد آئیگی

 
يَْن َكَفُرْوا ُِهُ الَْمِكْيُدْوَن    ِ  ۭ 11َاْم يُرِيُْدْوَن َكْيًدا ۭ فَاَّلَّ

 (۴)ں۔ تو یقین کرلیں کہ فریب خوردہ کافر ہی ہی( ۱)کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ 

 یعنی ہمارے پیغمبر کے ساتھ، جس سے اس کی ہالکت واقع ہو جائے۔  ۱۔٤۴

یعنی کید ومکر ان پر ہی الٹ پڑے گا اور سارا نقصان انہیں کو ہوگا جیسے فرمایا وال  ۱۔٤۴

یحیق المکر السیء اال باھلہ چنانچہ بدر میں یہ کافر مارے گئے اور بھی بہت سی جگہوں پر 

 چار ہوئے۔ذلت ورسوائی سے دو

 
ِ َُعَّا يُّْشُِكْوَن    َن اّلٰله ْبحه ِ ۭ س ُ ٌ غَْْيُ اّلٰله  11َاْم لَهُْم ِاَله

 ہللا تعاٰلی ان کے شرک سے پاک ہے۔( ہرگز نہیں)کیا ہللا کے سوا کوئی معبود ہے؟ 

 
ْرُكْوٌم  َُّقْولُْوا َْسَاٌب مَّ َماِۗء َساِقـًطا ي َن السَّ  11َوِاْن يََّرْوا ِكْسًفا ِمٰ

اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہے 

(۱) 

مطلب ہے کہ اپنے کفر و عناد سے پھر بھی باز نہ آئیں گے، بلکہ ڈھٹائی کا مظاہرہ  ۱۔٤٤

کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ عذاب نہیں، بلکہ ایک پر ایک بادل چڑھا آرہا ہے، جیسا کہ بعض 

 عوں پر ایسا ہوتا ہے۔موق

 
ْي ِفْيِه يُْصَعُقْوَن    ِ    11فََذْرُِهْ َحِٰته يُلهُقْوا يَْوَمهُُم اَّلَّ

تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بےہوش کر دیئے 

 جائیں گے۔

 
ََل ُِهْ يُْنَّصُ   ۭ 11ْوَن   يَْوَم ََل يُْغِنْ َعِْنُْم َكْيُدُِهْ َشْئَـــ ًا وَّ
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 جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔

 
ُِهْ ََل يَْعلَُمْوَن    ِِلَ َولهِكنَّ اَْكََثَ ْيَن َظلَُمْوا عََذاًِب ُدْوَن ذه ِ  11َوِانَّ ِلَّلَّ

ر لیکن ان لوگوں میں سے اکث( ۱)بیشک ظالموں کے لئے اس کے عالوہ اور عذاب بھی ہیں 

 (۴)بےعلم ہیں 

َن اْلَعَذاِب ااْلَْدٰنى ُدْوَن اْلَعَذاِب )یعنی دنیا میں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ( ۱) َولَنُِذْیـقَنَّھُْم مِّ

 (43:۔ السجدہ14( ااْلَْكبَِر لََعلَّھُْم یَْرِجُعْونَ 

ی طرف اس بات سے کہ دنیا کے یہ عذاب اور مصائب، اس لئے ہیں تاکہ انسان ہللا ک ۴۔٤۷ 

رجوع کریں یہ نکتہ چونکہ نہیں سمجھتے اس لئے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ 

منافق جب ' پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ 

بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اسکی مثال اونٹ کی سی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں 

 (۲۰۲٢ابوداؤد کتاب الجنائز نمبر)سیوں سے باندھا گیا۔ اور کیوں کھال چھوڑ دیا گیا؟ ر

 
َِٰك ِحْْيَ تَـُقْوُم  ــْح ِِبَْمِد َرب ْعُيِننَا َوَسبِٰ ََّك ِِبَ َِٰك فَِان    11َواْصَِبْ ِلُحُْكِ َرب

منے تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بیشک تو ہماری آنکھوں کے سا

 اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر۔( ۱)ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے 

اس کھڑے ہونے سے کونسا کھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں جب نماز کے لئے  ۱۔٤۲

ھُمَّ َو بَِحْمِدَک پڑھی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 
کھڑے ہوں جیسے آغاز نماز میں ُسْبَحانََک اللٰٰ

جیسے حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مجلس سے اٹھتے  جب کسی مجلس میں کھڑے ہوں

وقت یہ دعا پڑھ لے تو یہ اسکی مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک 

 اشھد ان ال الہ انت أستغفرک واتوب الیک ۔

 
ْحُه َوِاْدَِبَر النُُّجْوِم  بِٰ َّْيِل فَس َ    11َوِمَن ال

 (۱)پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی  اور رات کو بھی اس کی تسبیح

اس سے مراد قیام اللیل۔ یعنی نماز تہجد، جو عمر بھر نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا معمول  ۱۔٤٢

 رہا۔

 

 

 سورة النجم
 (٦۴۔ تعداد آیات  ٢۲سورة النجم ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں ہللا تعا

یہ پہلی سورت ہے جسے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تالوت کیا، 

تالوت کے بعد آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے پیچھے جتنے لوگ 

اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پر  تھے، سب نے سجدہ کیا، ماسوائے امیہ بن خلف کے،

بعض ( صحیح بخاری، تفسیر سورہ نجم)سجدہ کیا۔ چنانچہ یہ کفر کی حالت میں ہی مارا گیا 
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وہللا اعلم ۔ حضرت ( تفسیر ابن کثیر)طریق میں اس شخص کا نام عتبہ بن ربیعہ بتالیا گیا ہے 

کی تالوت آپ صلی ہللا علیہ وسلم زید بن ثابت رضی ہللا عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت 

( صحیح بخاری، باب مذکور)کے سامنے کی، آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا 

اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا مستحب ہے، فرض نہیں۔ اگر کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو 

 جائز ہے ۔

 
ى        Ǻَوالنَّْجِم ِاَذا َهوه

 (۱)وہ گرے قسم ہے ستارے کی جب 

بعض مفسرین نے ستارے سے ثریا ستارہ اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا ہے، یعنی جب  ۱۔۱

رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گرتا ہے، یا شیاطین کو مارنے کے لئے گرتا ہے یا بقول 

 بعض قیامت والے دن گریں گے۔

 
ى    ۚ Ąَما َضلَّ َصاِحُبُُكْ َوَما غَوه

 (۱)نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے  کہ تمہارے ساتھی

کہہ کر نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی صداقت کو ( تمہارا ساتھی)یہ جواب قسم ہے۔ َصاِحبُِکْم  ۱۔۴

واضح تر کیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے چالیس سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان 

ت تمہارے سامنے ہیں، اس کا اخالق و کردار گزارے ہیں، اس کے شب و روز کے تمام معموال

تمہارا جانا پہچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سوا تم نے اس کے کردار میں کبھی 

کچھ اور بھی دیکھا؟ اب چالیس سال کے بعد جو وہ نبوت کا دعوی کر رہا ہے تو ذرا سوچو، وہ 

گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ ضاللت، راہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ واقعہ یہ کہ وہ نہ 

حق سے وہ انحراف ہے جو جہالت اور العلمی سے ہو اور غوابت، وہ کجی ہے جو جانتے 

بوجھتے حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ ہللا تعاٰلی نے دونوں قسم کی گمراہیوں سے اپنے 

 پیغمبر کی تنزیہ بیان فرمائی۔

 
ى     Ǽَۭوَما يَْنِطُق َعِن الْهَوه

 اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔

 
ُّْوْحه     Ćِاْن ُهَو ِاَلَّ َوْ ٌ ي

 وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔

 
ى    ََّمٗه َشِديُْد الُْقوه    Ĉعَل

 اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا۔

 
ى    َتوه ٍة ۭ فَاس ْ   Čُذْو ِمرَّ

 وگیا۔جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہ

 
فُِق اَْلَْعٰله     Ċَۭوُهَو ِِبَْلُ

 اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔

 
  Ďُُثَّ َدََن فَتََدٰٰله   
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 پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا۔

 
 Ḍۚفَََكَن قَاَب قَْوَسْْيِ َاْو َاْدّنه   

 پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ پر رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔

 
ٓ ِاٰله   ۭ  01 َعْبِدٖه َمآ َاْوْحه   فََاْوْحه

 پس اس نے ہللا کے بندے کو وحی پہنچائی۔

 
  00َما َكَذَب الُْفَؤاُد َما َراهى   

 (۱)دیکھا ( پیغمبر نے)دل نے جھوٹ نہیں کہا 

یعنی نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السالم کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے  ۱۔۱۱

پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا تھا، اس کو آپ کے دل نے چھ سو پر ہیں۔ ایک 

 جھٹالیا نہیں، بلکہ ہللا کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا۔

 
ى    ُرْونَٗه عَٰله َما يَره  01َافَُتمه

 دیکھتے ہیں۔( پیغمبر)کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو 

 
ى    ُه نَْزَةً ُاْخره    01َولََقْد َراه

 مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔اسے تو ایک 

 
 01ِعْنَد ِسْدَرِة الُْمْنََتهىى 

 ۔(۱)سدرة المنتہٰی کے پاس 

یہ لیلۃ المعراج کو جب اصل شکل میں جبرائیل علیہ السالم کو دیکھا، اس کا بیان ہے۔ یہ  ۱۔۱٤

سدرة المنتہٰی، ایک بیری کا درخت ہے جو چھٹے یا ساتویں آسمان پر ہے اور یہ آخری حد ہے، 

 اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جاسکتا۔ فرشتے ہللا کے احکام بھی یہیں سے وصول کرتے ہیں

 
ى     ۭ 01ِعْنَدَها َجنَُّة الَْمْاوه

 (۱)اسی کے پاس جنتہ الماوٰی ہے 

اسے جنت الماوٰی، اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السالم کا ماوٰی و مسکن یہی  ۱۔۱٢

 (فتح القدیر)ں یہاں آکر جمع ہوتی ہیں تھا، بعض کہتے ہیں کہ روحی

 
ْدَرَة َما يَْغٰشه       01ِاْذ يَْغَٰش الٰسِ

 (۱)جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی 

سدرة المنتہٰی کی اس کیفیت کا بیان ہے جب شب معراج میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے  ۱۔۱٦

انے اس کے گرد منڈال رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑ اس کا مشاہدہ کیا، سونے کے پرو

اس مقام پر نبی صلی ہللا علیہ وسلم ( ابن کثیر)رہا تھا، اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا 

کو تین چیزوں سے نوازا گیا، پانچ وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اس مسلمان 

 ودگیوں سے پاک ہوگا۔کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آل

 
 01َما َزاَغ الَْبَّصُ َوَما َطغهى   



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1208 

 (۱)نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی 

یعنی نبی کی نگاہیں دائیں بائیں ہوئیں اور نہ حد سے بلند اور متجاوز ہوئیں جو آپ کے  ۱۔۱۷

 (ایسر التفاسیر)لئے مقرر کر دی گئی تھی۔ 

 
ِِٰه الْ  يهِت َرب ى   لََقْد َراهى ِمْن اه  01ُكَْبه

 (۱)یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں 

جن میں جبرائیل علیہ السالم اور سدرة المنتہٰی کا دیکھنا اور دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ  ۱۔۱۲

 ہے جس کی کچھ تفصیل احادیث معراج میں بیان کی گئی ہے۔

 
ى   َافََرَءيَُْتُ اللٰهَت َوالْ     01ُعٰزه

 کیا تم نے الت اور عزٰی کو دیکھا۔

 
ى     11َوَمنهوَة الثَّاِلثََة اَْلُْخره

 (۱)اور منات تیسرے پچھلے کو 

یہ مشرکین کی توبیخ کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ہللا کی یہ تو شان ہے جو مذکور ہوئی کہ  ۱۔۴۰

سول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم جیسے جبرائیل علیہ السالم جیسے عظیم فرشتوں کا وہ خالق ہے، ر

اس کے رسول ہیں، جنہیں اس نے آسمان پر بال کر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرایا اور 

وحی بھی ان پر نازل فرماتا ہے۔ کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، ان کے اندر بھی یہ یا 

وں کے نام بطور مثال لیے ۔ اس قسم کی خوبیاں ہیں؟ اس ضمن میں عرب کے تین مشہور بت

الت، بعض کے نزدیک یہ لفظ ہللا سے ماخوذ ہے، بعض کے نزدیک الت یلیت سے ہے، جس 

کے معنی موڑنے کے ہیں، پجاری اپنی گردنیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے 

ل تھے۔ اس لیے یہ نام پڑگیا۔ بعض کہتے ہیں، کہ الت میں تا مشدد ہے لت یلت سے اسم فاع

یہ ایک نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گھول کر پالیا کرتا تھا، جب یہ مر ( ستو گھولنے واال)

گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنالیا، پھر اس کے مجسمے اور بت بن گئے۔ یہ 

طائف میں بنو ثقیف کا سب سے بڑا بت تھا۔ عزی کہتے ہیں یہ ہللا کے صفاتی نام عزیز سے 

ہے، اور یہ أعز کی تانیث ہے بمعنی عزیزت بعض کہتے ہیں کہ یہ غطفان میں ایک ماخوذ 

تھی جو بعض ( بھوتنی)درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، بعض کہتے ہیں کہ شیطاننی 

درختوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنگ ابیض تھا جس کو پوجتے تھے۔ یہ 

( بہانے)بود تھا۔ منوت، منی یمنی سے ہے جس کے معنی صب قریش اور بنو کنانہ کا خاص مع

کے ہیں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے 

یہ قدید کے ( فتح القدیر)اور انکا خون بہاتے تھے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا 

بت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج  بالمقابل مشلل جگہ میں تھا، بنوخزاعہ کا یہ خاص

( ایسر التفاسیر وابن کثیر)یہیں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے۔

ان کے عالوہ مختلف اطراف میں اور بھی بہت سے بت اور بت خانے پھیلے ہوئے تھے۔ نبی 

ن بتوں اور دیگر تمام بتوں کا صلی ہللا علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور دیگر مواقع پر ا

خاتمہ فرما دیا ان پر جو قبے اور عمارتیں بنی ہوئی تھیں، وہ مسمار کروا دیں، ان درختوں کو 

کٹوا دیا، جن کی تعظیم کی جاتی تھی اور وہ تمام آثار و مظاہر مٹا ڈالے گئے جو بت پرستی کی 

رت خالد، حضرت علی، حضرت یادگار تھے، اس کام کے لیے آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے حض

عمرو بن عاص اور حضرت جریر بن عبد ہللا البجلی وغیرہم رضوان ہللا علیہم اجمعین کو، جہاں 
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جہاں یہ بت تھے، بھیجا اور انہوں نے جاکر ان سب کو ڈھا کر سرزمین عرب سے شرک کا نام 

 (ابن کثیر)مٹا دیا۔

 
نْٰثه    َكُر َوََلُ اَْلُ  10َالَُُكُ اَّلَّ

 (۱)تمہارے لئے لڑکے اور ہللا کے لئے لڑکیاں ہیں  کیا

مشرکین مکہ فرشتوں کو ہللا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہ اس کی تردید ہے، جیسا کہ  ۱۔۴۱

 متعدد جگہ یہ مضمون گزر چکا ہے۔

 
ى     11ِتِْلَ ِاًذا ِقْسَمٌة ِضَْيه

 (۱)یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ 

 و صواب سے ہٹی ہوئی۔ِضْیزٰی، حق  ۱۔۴۴

 
 َّ َّت ٍن ۭ ِاْن ي ُ ِّبَا ِمْن ُسلْطه آ َانَْزَل اّلٰله َِبُۗؤُُكْ مَّ اٌۗء ََسَّْيُتُمْوَهآ َانَُْتْ َواه ٓ َاَْسَ ى   ِاْن ِِهَ ِاَلَّ ُم الْهُده ِ ّٰبِ ْن رَّ نُْفُس ۚ َولََقْد َجاَۗءُِهْ ِمٰ نَّ َوَما ََتَْوى اَْلَ  ۭ 11ِبُعْوَن ِاَلَّ الظَّ

اصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لئے رکھ لئے ہیں ہللا در

نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے 

 پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے۔

 
نَْساِن َما تَ   ڮ11َمــّٰنه   َاْم ِلَْلِ

 (۱)کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ 

یعنی یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں یہ  ۱۔۴٤

 ممکن ہی نہیں۔

 
ِخَرُة َواَْلُْوٰله    ِ اَْله    11فَِلِٰله

 (۱)ہللا ہی کے ساتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان 

 ہی ہوگا، جو وہ چاہے گا، کیونکہ تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔یعنی و ۱۔۴٢

 
ُ ِلمَ  َذَن اّلٰله ْ ِت ََل تُْغـِنْ َشَفاَعَُتُْم َشـْئَـــ ًا ِاَلَّ ِمْنْۢ بَْعِد َاْن َّيَّ وه مه َِلٍ ِِف السَّ ْن مَّ ََّشاُۗء َويَْرٰضه   َوَُكْ ِمٰ  11ْن ي

فارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی س

 (۱)بات ہے کہ ہللا تعاٰلی اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لئے چاہے اجازت دے دے 

یعنی فرشتے، جو ہللا کے مقرب ترین مخلوق ہے ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہی  ۱۔۴٦

ہے تو پھر یہ پتھر کی  لوگوں کے لئے ملے گا جن کے لئے ہللا پسند کرے گا، جب یہ بات

مورتیاں کس طرح کسی کی سفارش کر سکیں گی؟ جن سے تم آس لگائے بیٹھے ہو، نیز ہللا 

تعاٰلی مشرکوں کے حق میں کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی کب دے گا، جب کہ شرک اس 

 کے نزدیک ناقابل معافی ہے؟

 
ِخَرِة لَيَُسمُّ  ْيَن ََل يُْؤِمنُْوَن ِِبَْله ِ نْٰثه  ِانَّ اَّلَّ َكَة تَْسِمَيَة اَْلُ

ِٕ
 11ْوَن الَْملهۗى

 بیشک لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں

 
 ً نَّ ََل يُْغِنْ ِمَن الَْحٰقِ َشـْئَـــ  نَّ ۚ َوِانَّ الظَّ َِّبُعْوَن ِاَلَّ الظَّ َّت  11ۚا   َوَما لَهُْم ِبٖه ِمْن ِعَْلٍ ۭ ِاْن ي
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حاالنکہ انہیں اس کا علم نہیں وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بیشک وہم 

 حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔( گمان)

 
نَْيا    وَة الُّ  ڏ َعْن ِذْكِرََن َولَْم يُرِْد ِاَلَّ الَْحيه

ْن تََوٰٰله  ۭ 11فََاْعرِْض َعْن مَّ

یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری 

 کے اور کچھ نہیں۔

 
ََّك ُهَو َاْعََلُ ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبْيِِلٖ   َوُهَو َاْعََلُ ِبَمِن اْهتَ  َن الِْعَْلِ ۭ ِانَّ َرب ِِلَ َمْبلَُغهُْم ِمٰ ى   ذه  11ده

جو اس کی راہ سے بھٹک گیا یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے 

 ہے اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔

 
ْيَن اَ  ِ لُْوا َوََيْزَِي اَّلَّ ْيَن َاَساُۗءْوا ِبَما َُعِ ِ ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض   ِلَيْجزَِي اَّلَّ وه مه ِ َما ِِف السَّ ّنه   َوّلِلٰه ُنْوا ِِبلُْحس ْ  ۚ 10ْحس َ

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ ہللا تعاٰلی برے عمل  اور ہللا ہی کا ہے جو کچھ

کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے 

(۱) 

یعنی ہدایت اور گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے  ۱۔۲۱

گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے، تاکہ نیکوکار اس کی نیکیوں کا صلہ اور جسے چاہتا ہے، 

 اور بدکار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے۔

 
ََّك َواِسُع الَْمْغِفَرِة ۭ ُهَو  ََّمَم ۭ ِانَّ َرب ُْثِ َوالَْفَواِحَش ِاَلَّ الل َ اَْلِ

ِٕ
ِٕۗى َتنُِبْوَن َكبه ْيَن ََيْ ِ ههِتُُكْ ۚ فَََل تَُزكُّْوٓا َاْعََلُ ِبُُكْ ِاْذ َانْشَ َاَّلَّ َن اَْلَْرِض َوِاْذ َانَُْتْ َاِجنٌَّة ِِفْ بُُطْوِن ُامَّ اَُُكْ ِمٰ

ى    َّقه    11َانُْفَسُُكْ ۭ ُهَو َاعََْلُ ِبَمِن ات

اور ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بےحیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے 

شادہ مغفرت واال ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس بیشک تیرا رب بہت ک( ۱)گناہ کے 

پس تم اپنی ( ۴)نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے 

 پاکیزگی آپ بیان نہ کرو۔ وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے

ادہ اہل علم کے کبائر، کبیرت کی جمع ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختالف ہے ۔ زی ۱۔۲۴

نزدیک ہر وہ گناہ کبرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے، یا جس کے مرتکب کی سخت مذمت 

قرآن و حدیث میں مذکور ہے اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار و دوام 

کی بھی اسی کبیرہ گناہ بنادیتا ہے۔ عالوہ ازیں اس کے معنی اور ماہیت کی تحقیق میں اختالف 

طرح، اس کی تعداد میں بھی اختالف ہے، بعض علماء نے انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے۔ 

جیسے کتاب الکبائر للذہبی اور الزواجر وغیرہ ۔ فواحش، فاحشت کی جمع ہے، بےحیائی کے 

مظاہر چونکہ بہت عام ہوگئے ہیں، اس لیے بےحیائی کو، تہذیب، سمجھ لیا گیا، حتی کہ اب 

ے بہی اس، تہذیب بےحیائی، کو اپنا لیا ہے ۔ چنانچہ گھروں میں ٹی وی، وی سی آر مسلمانوں ن

وغیرہ عام ہیں، عورتوں نے نہ صرف پردے کو خیرباد کہہ دیا، بلکہ بن سنور کر اور حسن 

وجمال کا مجسم اشتہار بن کر باہر نکلنے کو اپنا شعار اور وطیرہ بنالیا ہے۔ مخلوط تعلیم، 

وط مجلسیں اور دیگر بہت سے موقعوں پر مرد و زن کا بےباکانہ اختالط مخلوط ادارے، مخل

اور بےمحابا گفتگو روز افزوں ہے، دراں حالیکہ یہ سب، فواحش، میں داخل ہیں، جن کی بابت 

یہاں بتالیا جارہا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ہونی ہے، وہ کبائر فواحش سے اجتناب کرنے 

 ال۔والے ہوں گے نہ کہ ان میں مبت
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اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے آغاز کا ارتکاب، لیکن بڑے گناہ سے پر ہیز ( ۴)

کرنا یا کسی گناہ کا ایک دو مرتبہ کرنا پھر ہمیشہ کے لئے اسے چھوڑ دینا، یا کسی گناہ کا 

محض دل میں خیال کرنا لیکن عمالً اس کے قریب نہ جانا، یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے، جو 

 تعاٰلی کبائر سے اجتناب کی برکت سے معاف فرمادے گا۔ہللا 

جنین کی جمع ہے جو پیٹ کے بچے کو کہاجاتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی نظروں سے ( ۲)

 مستور ہوتا ہے۔

یعنی اس سے جب تمہاری کوئی کیفیت اور حرکت مخفی نہیں، حتی کہ جب تم ماں کے پیٹ ( ۲)

پر قادر نہیں تھا، وہاں بھی تمہارے تمام احوال سے واقف میں تھے، جہاں تمہیں کوئی دیکھنے 

تھا، تو بھر اپنی پاکیزگی بیان کرنے کی اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ 

 مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو۔ تاکہ ریاکاری سے تم بچو۔

 
ْي تََوٰٰله    ِ  11َافََرَءيَْت اَّلَّ

 وڑ لیا۔کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ م

 
ى    اَْكده ى قَِلْيًَل وَّ  11َوَاْعطه

 (۱)اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا 

یعنی تھوڑا سا دیکر ہاتھ روک لیا۔ یا تھوڑی سی اطاعت کی اور پیچھ ہٹ گیا، یعنی کوئی  ۱۔۲٤

 کام شروع کرے لیکن اسے پایہ تکمیل تک نہ پہنچائے۔

 
 11ى   َاِعْنَدٗه ِعَْلُ الَْغْيِب فَهَُو يَره 

 (۱)دیکھ رہا ہے ( سب کچھ)کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ 

یعنی کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے فی سبیل ہللا خرچ کیا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا؟  ۱۔۲٢

نہیں، غیب کا یہ علم اس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ خرچ کرنے سے گریز محض بخل، دنیا کی 

جہ سے کر رہا ہے اور اطاعت اٰلہی سے انحراف کی محبت اور آخرت پر عدم یقین کی و

 وجوہات بھی یہی ہیں۔

 
ِف ُمْوٰسه       11َاْم لَْم يُنَبَّْا ِبَما ِِفْ ُْصُ

 کے۔( علیہ السالم)کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسٰی 

 
ْي َوِٰفٓه    ِ ِهْْيَ اَّلَّ    11َوِاْبره

 آسمانی کتابوں میں تھا۔کی ( علیہ السالم)اور وفادار ابراہیم 

 
ى    ْزَر ُاْخره    11َاَلَّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوٰ

 کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

 
ى    نَْساِن ِاَلَّ َما َسعه َّيَْس ِلَْلِ    11َوَاْن ل

 ۔(۱)اور یہ کہ ہر انسان کے لئے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی 

کسی دوسرے کے گناہ کا ذمے دار نہیں ہوگا، اسی طرح اسے  یعنی جس طرح کوئی ۱۔۲٢

 آخرت میں اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا، جن میں اس کی اپنی محنت ہوگی۔

 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1212 

ى     ۠ 11َوَانَّ َسْعَيٗه َسْوَف يُره

 (۱)اور یہ بیشک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ 

چھپ کر کیا یا اعالنیہ کیا، قیامت والے دن  یعنی دنیا میں اس نے اچھا یا برا جو بھی کیا، ۱۔٤۰

 سامنے آجائے گا اور اس پر اسے پوری جزا دی جائے گی۔

 
ىُه الَْجَزاَۗء اَْلَْوِفه    زه    10ُُثَّ َُيْ

 پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

 
َِٰك الُْمْنََتهىى       11َوَانَّ ِاٰله َرب

 ہے۔ اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف سے پہنچنا

 
َك َوَاْبٰكه    َّٗه ُهَو َاُْضَ    11َوَان

 اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رالتا ہے۔

 
َّٗه ُهَو َاَماَت َوَاْحيَا       11َوَان

 اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جالتا ہے۔

 
َكَر َواَْلُنْٰثه    ْوَجْْيِ اَّلَّ َّٗه َخلََق الزَّ    11َوَان

 ہ پیدا کیا۔اور اسی نے جوڑا یعنی نر ماد

 
ُّْطَفٍة ِاَذا تُْمّنه     ۠ 11ِمْن ن

 نطفہ سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔

 
ى    َّْشَاَة اَْلُْخره    11َوَانَّ عَلَْيِه الن

 اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے۔

 
َّٗه ُهَو َاْغّنه َوَاْقّنه       11َوَان

 (۱)ہے اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایا دیتا 

یعنی کسی کو اتنی تونگری دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور اسکی تمام حاجتیں  ۱۔٤۲

پوری ہو جاتی ہیں اور کسی کو اتنا سرمایا دے دیتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد بچ 

 رہتا ہے اور وہ اس کو جمع کرکے رکھتا ہے۔

 
ى    ْعره َّٗه ُهَو َربُّ الٰشِ    11َوَان

 ۔(۱)کا رب ہے ( ستارے)ور یہ کہ وہی شعریٰ ا

رب تو وہ ہرچیز کا ہے، یہاں ستارے کا نام اس لئے لیا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کی  ۱۔٤٢

 پوجا کرتے ہیں۔

 
َّٗهٓ َاْهَِلَ عَاَدَۨا اَْلُْوٰله       11َوَان

 ۔(۱)اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہالک کیا ہے 
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کہ یہ ثمود سے پہلے ہوئی، یا اس لئے کہ قوم نوح کے بعد سب  قوم عاد اول اس لئے کہا ۱۔٢۰

سے پہلے یہ قوم ہالک کی گئی۔ بعض کہتے ہیں، عاد نامی دو قومیں گزری ہیں، یہ پہلی ہے 

جسے باد تند سے ہالک کیا گیا جب کہ دوسری زمانے کی گردشوں کے ساتھ مختلف ناموں سے 

 چلتی اور بکھرتی ہوئی موجود رہی ۔

 
   10ْوَد۟ا فََمآ َابْقهى   َوثَمُ 

 ایک کو بھی باقی نہ رکھا۔( جن میں سے)اور ثمود کو بھی 

 
ُْم ََكنُْوا ُِهْ َاْظََلَ َوَاْطغهى    ْن قَْبُل ۭ ِاِنَّ  ۭ 11َوقَْوَم نُْوٍِ ِمٰ

 اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔

 
ى       11َوالُْمْؤتَِفَكَة َاْهوه

 ۔(۱)اسی نے الٹ دیا ( شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو)اور مؤتفکہ 

 اس سے مراد حضرت لوط علیہ السالم کی بستیاں ہیں، جن کو الٹ دیا گیا۔ ۱۔٢۲

 
ـهىَا َما غَٰٰشه     ۚ 11فََغٰشه

 (۱)پھر اس پر چھا دیا جو چھایا 

 یعنی اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ۱۔٢٤

 
ى   فَِبَاٰيِ اه  َِٰك تَتَـَماره  11ََلِۗء َرب

 (۱)پس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ 

یا شک کرے گا اور ان کو جھٹالئے گا، جب کہ وہ اتنی عام اور واضح ہیں کہ ان کا انکار  ۱۔٢٢

 ممکن ہے اور نہ چھپانا ہی۔

 
َن النُُّذِر اَْلُْوٰله    َذا نَِذْيٌر ِمٰ  11ھه

 ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے۔( نبی)یہ 

 
ِزفَُة     ۚ 11َاِزفَِت اَْله

 آنے والی گھڑی قریب آگئی ہے۔

 
ِ ََكِشَفٌة     ۭ 11لَيَْس لَهَا ِمْن ُدْوِن اّلٰله

 دکھانے واال اور کوئی نہیں۔( وقت معین پر کھول)ہللا کے سوا اس کا 

 
َذا الَْحِديِْث تَْعجَ     11ُبْوَن   َافَِمْن ھه

 (۱)پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ 

بات سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی اس سے تم تعجب کرتے اور اس کا مذاق کرتے ہو،  ۱۔٢٢

 حاالنکہ اس میں نہ تعجب والی کوئی بات ہے نہ مذاق اور جھٹالنے والی۔

 
   11َوتَْضَحُكْوَن َوََل تَْبُكْوَن   

 تے نہیں؟اور ہنس رہے ہو؟ رو
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ُدْوَن    ِ  10َوَانَُْتْ َسه

 بلکہ تم کھیل رہے ہو

 
ِ َواْعُبُدْوا    ُدْوا ّلِلٰه  {السجدہ}ڙ11فَاْْسُ

 (۱)عبادت کرو ( اسی کی)اب ہللا کے سامنے سجدے کرو اور 

یہ مشرکین اور مکذبین کی توبیخ کے لئے حکم دیا۔ یعنی جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ  ۱۔٦۴

نے کی بجائے، اس کا مذاق و استخفاف کرتے ہیں اور ہمارے پیغمبر کے وعظ و قرآن کو مان

تم ہللا کی بارگاہ میں جھک کر اور ! نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا ہے، تو اے مسلمانو

اس کی عبادت و اطاعت کا مظاہرہ کرکے قرآن کی تعظیم و توقیر کا اہتمام کرو۔ چنانچہ اس 

نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سجدہ کیا، حتی کہ اس وقت حکم کی تعمیل میں 

 مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا۔ جیسا کہ احادیث میں ہے۔

 

 

 سورة القمر
 (٢٢۔ تعداد آیات  ٢٤سورة القمر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے۔ شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے

یہ بھی ان سورتوں میں ہے جنہیں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے 

 .تھے،

 
اعَُة َوانَْشقَّ الَْقَمُر    بَِت السَّ  Ǻِاْقََتَ

 ۔(۴)اور چاند پھٹ گیا ( ۱)قیامت قریب آگئی 

و گزر گیا، کیونکہ جو باقی ہے، وہ تھوڑا ہے۔ دوسرے ایک تو بہ اعتبار اس زمانے کے ج ۱۔۱

ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے چنانچہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے اپنی بابت فرمایا کہ میرا 

 وجود قیامت سے متصل ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 

ایا گیا،چاند کے دو ٹکڑے ہوگئے حتی کہ یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھ ۴۔۱

لوگوں نے حرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا۔ یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور 

امام ابن کثیر ( فتح القدیر)ایک ٹکڑا اس طرف ہوگیا۔ جمہور سلف و خلف کا یہی مسلک ہے 

ر نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے لکھتے ہیں علماء کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ انشقاق قم

زمانے میں ہوا اور یہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہے، صحیح سند 

 سے ثابت احادیث متواترہ اس پر داللت کرتی ہیں۔

 
َتِمر     س ْ ٌر مُّ ُّْعرُِضْوا َويَُقْولُْوا ِْسْ يًَة ي  Ąَوِاْن يََّرْوا اه

تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چال آتا ہوا یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں 

 (۱)جادو ہے 
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یعنی قریش نے، ایمان النے کی بجائے، اسے جادو قرار دے کر اپنے اعراض کی روش  ۱۔۴

 جاری رکھی۔

 
َتِقر     س ْ ََّبُعْوٓا َاْهَواَۗءُِهْ َوُكُّ َاْمٍر مُّ بُْوا َوات  Ǽَوَكذَّ

ور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے انہوں نے جھٹالیا ا

(۱) 

یہ کفار مکہ کی تکذیب اور اتباع کی تردید کے لئے فرمایا کہ ہر کام کی ایک انتہا ہوتی  ۱۔۲

ہے، وہ کام اچھا ہو یا برا۔ یعنی باآلخر اس کا نتیجہ نکلے گا، اچھے کام کا نتیجہ اچھا اور برے 

جہ برا۔ اس نتیجے کا ظہور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اگر ہللا کی مشیت مقتضی ہو، کام کا نتی

 ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے۔

 
َْْۢباِۗء َما ِفْيِه ُمْزَدَجٌر    ن َن اَْلَ   Ćَولََقْد َجاَۗءُِهْ ِمٰ

 ہے۔( کی نصیحت)جن میں ڈانٹ ڈپٹ ( ۱)یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں 

 ہ امتوں کی ہالکت کی، جب انہوں نے جھٹالیا۔یعنی گذشت ۱۔٤

 
  Ĉِحْْكَةٌۢ َِبِلَغٌة فََما تُْغِن النُُّذُر   

 لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔( ۱)اور کامل عقل کی بات ہے 

یعنی ایسی بات جو تباہی سے پھیر دینے والی ہے یا قرآن حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی  ۱۔٢

ل نہیں ہے۔ یا ہللا تعاٰلی جس کو ہدایت دے اور یا اسے گمراہ کرے، اس میں بڑی نقص یا خل

 حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے۔

 
ٍء نُُّكٍر    اٌِ ِاٰله ََشْ ٌُ الَّ    Čفَتََولَّ َعِْنُْم ۘ يَْوَم يَْد

تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے واال ناگوار چیز کی طرف پکارے ( اے نبی)پس 

 (۱)گا 

یعنی اس دن کو یاد کرو، نہایت ہولناک اور دہشت ناک مراد میدان محشر اور موقف حساب  ۱۔٦

 کے آزمائشیں ہیں۔

 
نْتَِّشٌ    ُْم َجَراٌد مُّ ُرُجْوَن ِمَن اَْلَْجَداِث ََكَِنَّ ًعا َابَْصاُرُِهْ َُيْ    Ċُخشَّ

 ۔(۱) ہوا ٹڈی دل ہے یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہونگے کہ گویا وہ پھیال

یعنی قبروں سے نکل کر وہ اس طرح پھیلیں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح  ۱۔۷

 نہایت تیزی سے جائیں گے، گویا ٹڈی دل ہے جو آنا فانا میں کشادہ فضا میں پھیل جاتا ہے۔

 
   ٌ ِِ َذا يَْوٌم َع ِفُرْوَن ھه اٌِ ۭ يَُقْوُل اْلكه هِْطِعْْيَ ِاَٰل الَّ  Ďمُّ

 پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہونگے اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے۔

 
اْزُدِجَر    بُْوا َعْبَدََن َوقَالُْوا َمْجُنْوٌن وَّ بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُْوٍِ فََكذَّ  Ḍَكذَّ

تھا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹالیا تھا اور دیوانہ بتال کر جھڑک دیا گیا 

 ۔(۱)

یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السالم کی تکذیب ہی نہیں کی، بلکہ انہیں جھڑکا اور ڈرایا  ۱۔٢

 دھمکایا بھی گیا تھا۔
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ْ َمْغلُْوٌب فَانَْتِّصْ    َّٗهٓ َاِّنٰ   01فََدعَا َرب

 پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بےبس ہوں تو میری مدد کر۔

 
ِْنَِمٍر   فََفتَْحنَآ َابَْواَب السَّ   ڮ00َماِۗء ِبَماٍۗء مُّ

 پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مینہ سے کھول دیا۔

 کہتے ہیں کہ چالیس دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستا رہا۔ ۱۔۱۱

 
ٓ َاْمٍر قَْد قُِدَر    ــْرََن اَْلَْرَض ُعُيْوًَن فَالَْتَقى الَْماُۗء عَٰله فَجَّ  ۚ 01وَّ

پانی ( دونوں)چشموں کو جاری کر دیا پس اس کام کے لئے جو مقدر کیا گیا تھا اور زمین سے 

 جمع ہوگئے۔

 
ُدُْسٍ  ُه عَٰله َذاِت َالَْواٍِ وَّ لْنه    01َوَْحَ

 اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔

 
ْعُيِننَا ۚ َجَزاًۗء ِلَٰمْن ََكَن ُكِفَر    رِْي ِِبَ  01َّتْ

 اری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔جو ہم

 
ِكٍر    دَّ يًَة فَهَْل ِمْن مُّ َآ اه  01َولََقْد تََّرْكِنه

اور بیشک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر باقی رکھا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے واال 

(۱) 

 (فتح القدیر)ر نصیحت حاصل کرنے واال ُمدَِّکٍر معنی ہیں عبرت پکڑنے او ۱۔۱٢

 
 01فََكْيَف ََكَن عََذاِِبْ َونُُذِر   

 بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟

 
ِكٍر    دَّ ْكِر فَهَْل ِمْن مُّ َن ِلَّٰلِ ََن الُْقْراه ْ َِّ َ  01َولََقْد ي

پس کیا کوئی نصیحت حاصل ( ۱)اور بیشک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے 

 کرنے واال ہے۔

یعنی اس کے مطلب اور معانی کو سمجھنا، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور  ۱۔۱۷

اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا، اسی طرح یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، جو لفظ بہ لفظ یاد 

لینا اور اسے یاد رکھنا نہایت کر لی جاتی ہے ورنہ چھوٹی سی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر

 مشکل ہے

 
بَْت عَاٌد فََكْيَف ََكَن عََذاِِبْ َونُُذِر   01َكذَّ

 قوم عاد نے بھی جھٹالیا پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔

 
َتِمٰرٍ    س ْ ا ِِفْ يَْوِم ََنٍْس مُّ َِصً ْم رُِْيًا َِصْ ٓ َاْرَسلْنَا عَلَْْيِ    01ِاَنَّ

 (۱)نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا، ایک منحوس دن میں بھیج دی ہم 
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کہتے ہیں یہ بدھ کی شام تھی، جب اس تند، یخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا،  ۱۔۱٢

دن چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں  ۲راتیں اور  ۷پھر مسلسل 

اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹختی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے  سے اٹھاتی اور

الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں 

ہے کہ بدھ کے دن میں یا کسی اور دن میں نحوست ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ 

 ی رہا جب تک سب ہالک نہیں ہوگئے ۔مستمر کا مطلب، یہ عذاب اس وقت تک جار

 
نَْقِعٍر  ٍل مُّ اُز ََّنْ ُْم َاْْعَ ٌُ النَّاَس   ََكَِنَّ  11تََْنِ

 جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹختی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔

 
 10فََكْيَف ََكَن عََذاِِبْ َونُُذِر   

 نا۔پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرا

 
ِكٍر  دَّ ْكِر فَهَْل ِمْن مُّ َن ِلَّٰلِ ََن الُْقْراه ْ َِّ َ    11َولََقْد ي

یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے 

 واال۔

 
بَْت ثَُمْوُد ِِبلنُُّذِر   11َكذَّ

 قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹالیا۔

 
ُسُعٍر فََقالُْوٓا َابََّشً  َِّفْي َضلهٍل وَّ ٓ ِاًذا ل َِّبُعٗهٓ   ِاَنَّ َّت نَّا َواِحًدا ن  11ا ِمٰ

اور کہنے لگے کیا ہم ایک شخص کی فرمانبرداری کرنے لگیں گے؟ تب تم یقیناً غلطی اور 

 (۱)دیوانگی میں پڑے ہوئے ہونگے 

 ھی۔یعنی ایک بشر کو رسول مان لینا، ان کے نزدیک گمراہی اور دیوانگی ت ۱۔۴٤

 
اٌب َاِْشٌ  ْكُر عَلَْيِه ِمْنْۢ بَْيِننَا بَْل ُهَو َكذَّ  11َءُالِْقَي اَّٰلِ

کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے 

(۱) 

یعنی اس نے جھوٹ بھی بوال تو بہت بڑا۔ کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ بھال ہم میں سے  ۱۔۴٢

 حی آنی تھی؟ یا اس کے ذریعے سے ہم پر اپنی بڑائی جتانا اس کا مقصد تھا۔صرف اسی پر و

 
اُب اَْلَِْشُ  ِن اْلَكذَّ َيْعلَُمْوَن غًَدا مَّ  11س َ

 (۱)اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا؟ 

کو ہللا نے یہ خود، پیغمبر پر الزام تراشی کرنے والے۔ یا حضرت صالح علیہ السالم، جن  ۱۔۴٦

وحی و رسالت سے نوازا۔ َغًدا یعنی کل سے مراد قیامت کا دن یا دنیا میں ان کے لئے عذاب کا 

 مقررہ دن۔

 
َّهُْم فَاْرتَِقُْبُْم َواْصَطَِبْ   ۡ 11ِاَنَّ ُمْرِسلُوا النَّاقَِة ِفْتنًَة ل

ا منتظر رہ اور تو ان ک( اے صالح)پس ( ۱)بیشک ہم ان کی آزمائش کے لئے اونٹنی بھیجیں گے 

 صبر کر۔
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کہ یہ ایمان التے ہیں یا نہیں وہی اونٹنی ہے جو ہللا نے خود ان کے کہنے پر پتھر کی  ۱۔۴۷

 ایک چٹان ظاہر فرمائی تھی۔

 
ْحَتَْضٌ    ٍب مُّ ُْئُْم َانَّ الَْماَۗء ِقْسَمةٌۢ بَيَِْنُْم ۚ ُكُّ ِْشْ ِٰ  11َونَب

ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا ( ۱)تقسیم شدہ ہے۔  ہاں انہیں خبردار کر دے کہ پانی ان میں

(۴) 

 یعنی ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کے لئے اور ایک دن قوم کے پانی پینے کے لئے۔  ۱۔۴۲

مطلب ہے ہر ایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو  ۴۔۴۲

 کر وصول کرے دوسرا اس روز نہ آئے ُشَرب حصہ آب۔

 
ى فََعَقَر     11فَنَاَدْوا َصاِحَُبُْم فَتََعاطه

کوچیں ( اس کی)اور ( ۴)وار کیا ( اونٹنی پر)جس نے ( ۱)انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی 

 کاٹ دیں۔

یعنی جس کو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے آمادہ کیا تھا، جس کا نام قدار بن  ۱۔۴٢

 ارا کہ وہ اپنا کام کرے۔ سالف بتالیا جاتا ہے، اس کو پک

یا تلوار یا اونٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ بعض نے  ۴۔۴٢

 فَتََعاطَٰی کے معنی فََجَسَر کئے ہیں، پس اس نے جسارت کی ۔

 
 11فََكْيَف ََكَن عََذاِِبْ َونُُذِر 

 پس کیونکر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔

 
 ٓ ْْيِ الُْمْحَتِظِر ِاَنَّ اِحَدًة فَََكنُْوا َكهَش ِ ْم َصْيَحًة وَّ  10 َاْرَسلْنَا عَلَْْيِ

ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی پس ایسے ہوگئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس 

(۱) 

باڑ جو خشک جھاڑیوں اور لکڑیوں سے جانوروں کی حفاظت کے لئے بنائی جاتی ہے،  ۱۔۲۱

اور جھاڑیاں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہیں وہ بھی  خشک لکڑیاں

 اس باڑ کی ماند ہمارے عذاب سے چورا ہوگئے۔

 
ِكٍر  دَّ ْكِر فَهَْل ِمْن مُّ َن ِلَّٰلِ ََن الُْقْراه ْ َِّ َ  11َولََقْد ي

 ۔اور ہم نے نصیحت کے لئے قرآن کو آسان کر دیا پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے

 
بَْت قَْوُم لُْوطٍۢ ِِبلنُُّذِر   11َكذَّ

 قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹالیا۔

 
ُْم ِبَسَحٍر  َل لُْوٍط ۭ ََنَّْيِنه ٓ اه ْم َحاِصًبا ِاَلَّ ٓ َاْرَسلْنَا عَلَْْيِ    11ِاَنَّ

وں کے گھر وال( علیہ السالم)سوائے لوط ( ۱)بیشک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی 

 کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دی۔

یعنی ایسی ہوا بھیجی جو ان کو کنکریاں مارتی تھی، یعنی ان کی بستیوں کو ان پر الٹا کر  ۱۔۲٤

دیا گیا، اس طرح کہ ان کا اوپر واال حصہ نیچے اور نیچے واال حصہ اوپر، اس کے بعد ان پر 

 یرہ میں تفصیل گزری۔کھنگر پتھروں کی بارش ہوئی جیسا کہ سورہ ہود وغ
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ِِلَ ََنْزِْي َمْن َشَكَر  ْن ِعْنِدََن ۭ َكذه  11ِنْٰعَمًة ِمٰ

 ہر ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔( ۱)اپنے احسان سے 

 یعنی ان کو عذاب سے بچانا، یہ ہماری رحمت اور احسان تھا جو ان پر ہوا۔ ۱۔۲٢

 
 11ـَماَرْوا ِِبلنُُّذِر َولََقْد َانَْذَرُِهْ بَْطَشتَنَا فَتَ 

تھا لیکن انہوں نے ڈرانے والے کے ( ۱)نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا ( لوط علیہ السالم)یقیناً 

 (۴)جھگڑا کیا ( شک و شبہ اور)بارے میں 

 یعنی عذاب آنے سے پہلے سخت گرفت سے ڈرایا تھا۔  ۱۔۲٦

 ڈرانے والوں سے جھگڑتے رہے۔ لیکن انہوں نے اس کی پروا نہ کی بلکہ شک کیا اور ۴۔۲٦

 
 11َولََقْد َراَوُدْوُه َعْن َضْيِفٖه فََطَمْسـنَآ َاْعُيَِنُْم فَُذْوقُْوا عََذاِِبْ َونُُذِر 

پس ہم نے ان کی ( ۱)کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسالیا ( لوط علیہ السالم)اور ان 

 ر میرا عذاب چکھو۔اور کہہ دیا میرا ڈرانا او( ۴)آنکھیں اندھی کر دیں 

یا بہالیا یا مانگا لوط علیہ السالم سے ان کے مہمانوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ جب لوط علیہ ۱۔۲۷

جو )السالم کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السالم کے ہاں آئے ہیں ۔

وط علیہ تو انہوں نے حضرت ل( دراصل فرشتے تھے اور انکو عذاب دینے کے لیے آئے تھے

السالم سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کردیں تاکہ ہم اپنے بگڑے ہوئے ذوق کی 

 ان سے تسکین کریں۔

کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جبرائیل میکائیل اور اسرافیل علیہم السالم تھے۔ جب انہوں نے بد ( ۴) 

تو جبرائیل علیہ السالم نے کو لینے پر زیادہ اصرار کیا ( مہمانو)فعلی کی نیت سے فرشتوں 

اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے ہی باہر نکل آئے، بعض 

کہتے ہیں، صرف آنکھوں کی بصارت زائل ہوئی، بہرحال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص 

نکھوں سے ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السالم کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ اور آ

یا بینائی سے محروم ہو کر گھر پہنچے۔ اور صبح اس عذاب عام میں تباہ ہوگئے جو پوری قوم 

 (تفسیر ابن کثیر)کے لئے آیا۔

 
َتِقر   س ْ  ۚ 11َولََقْد َصبََّحهُْم بُْكَرًة عََذاٌب مُّ

اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت 

 ۔(۱)دیا  کر

 یعنی صبح ان پر نازل ہونے واال عذاب آگیا، جو انہیں ہالک کئے بغیر نہ چھوڑے ۱۔۲۲

 
 11فَُذْوقُْوا عََذاِِبْ َونُُذِر 

 پس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔

 
ِكٍر  دَّ ْكِر فَهَْل ِمْن مُّ َن ِلَّٰلِ ََن الُْقْراه ْ َِّ َ    11َولََقْد ي

پس کیا کوئی ہے نصیحت ( ۱)آن کو پند و واعظ کے لئے آسان کر دیا ہے اور یقیناً ہم نے قر

 پکڑنے واال۔
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قرآن کا اس سورت میں بار بار ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن اور اس کے فہم  ۱۔٤۰

و حفظ کو آسان کر دینا، ہللا کا احسان عظیم ہے، اس کے شکر سے انسان کو کبھی غافل نہیں 

 ہونا چاہیئے۔

 
َل ِفْرَعْوَن النُُّذُر   وَ   ۚ 10لََقْد َجاَۗء اه

 اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔

 
ْقتَِدٍر  ُْم َاْخَذ َعزِْيٍز مُّ هَا فََاَخْذِنه يهِتنَا ُُكِٰ بُْوا ِِبه  11َكذَّ

پس ہم نے بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح ( ۱)انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹالئیں 

 ۔پکڑ لیا

وہ نشانیاں، جن کے ذریعے سے حضرت موسٰی علیہ السالم نے فرعون اور فرعونیوں  ۱۔٤۴

 کو ڈرایا، یہ نشانیاں تھیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

 
بُِر  ُُكْ َاْم لَُُكْ بََراَۗءةٌ ِِف الزُّ

ِٕ
ى
ۗ ْن ُاوله  ۚ 11اَُكفَّاُرُُكْ َخْْيٌ ِمٰ

یا تمہارے لئے اگلی کتابوں ( ۱)کچھ بہتر ہیں؟  کیا تمہارے کافر ان کافروں سے! اے قریشیو

 میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے۔

تمہارے کافر، گذشتہ کافروں ! یہ استفہام انکار یعنی نفی کے لئے ہے، یعنی اے اہل عرب ۱۔٤۲

سے بہتر نہیں ہیں، جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہالک کر دیئے گئے، تو تم جب کہ تم ان سے 

 متی کی امید کیوں رکھتے ہوبدتر ہو، عذاب سے سال

 
نْتَــِّصٌ  ْيٌع مُّ ُن ََجِ  11َاْم يَُقْولُْوَن ََنْ

 ۔(۱)یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں 

 تعداد کی کثرت اور وسائل قوت کی وجہ سے، ہم دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔ ۱۔٤٤

 
بُرَ  ُّْوَن الُّ ُْيَْزُم الَْجْمُع َويَُول  11   س َ

 (۱)عنقریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی 

جماعت سے مراد کفار مکہ ہیں۔ چنانچہ بدر میں انہیں شکست ہوئی اور یہ پیٹھ دے کر  ۱۔٤٢

 بھاگے۔

 
اعَُة َاْدِهه َوَاَمرُّ    اعَُة َمْوِعُدُِهْ َوالسَّ  11بَِل السَّ

وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے 

(۱) 

یعنی دنیا میں جو یہ قتل کئے گئے، قیدی بنائے گئے وغیرہ، یہ ان کی آخری سزا نہیں  ۱۔٤٦

ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں ان کو قیامت والے دن دی جائیں گی جس کا ان سے 

 وعدہ کیا جاتا ہے۔

 
ُسُعٍر   ِانَّ الُْمْجرِِمْْيَ ِِفْ َضله   ۘ 11ٍل وَّ

 بیشک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں۔

 
 11يَْوَم يُْسَحُبْوَن ِِف النَّاِر عَٰله ُوُجْوِههِْم ۭ ُذْوقُْوا َمسَّ َسَقَر   
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دوزخ کی ( اور ان سے کہا جائے گا)جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے 

 (۲)آگ لگنے کے مزے چکھو 

 َسقًَر بھی جہنم کا نام ہے یعنی اس کی حرارت اور شدت عذاب کا مزہ چکھو۔ ۱۔٤۲

 
ٍء َخلَْقنهُه ِبَقَدٍر     11ِاَنَّ ُكَّ ََشْ

 اندازے سے پیدا کیا ہے۔( مقررہ)بیشک ہم نے ہرچیز کو ایک 

 
 11َوَمآ َاْمُرََنٓ ِاَلَّ َواِحَدٌة َُكَْمحٍۢ ِِبلَْبَّصِ 

 ہی ہوتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔( کا ایک کلمہ)فعہ اور ہمارا حکم صرف ایک د

 
ِكٍر    دَّ َياَعُُكْ فَهَْل ِمْن مُّ  10َولََقْد َاْهلَْكنَآ َاش ْ

 پس کوئی ہے نصیحت لینے واال۔( ۱)اور ہم نے تم جیسے بہتیروں کو ہالک کر دیا ہے 

 ے۔یعنی گذشتہ امتوں کے کافروں کو، جو کفر میں تمہارے ہی جیسے تھ ۱۔٢۱

 
بُِر  ٍء فََعلُْوُه ِِف الزُّ  11َوُكُّ ََشْ

 ۔(۱)کئے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں ( اعمال)جو کچھ انہوں نے 

 یا دوسرے معنی میں، لوح محفوظ میں درج ہیں۔ ۱۔٢۴

 
ْسـتَـَطٌر   َكِبْْيٍ مُّ  11َوُكُّ َصِغْْيٍ وَّ

 (۱)ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے ( اسی طرح)

یعنی مخلوق کے تمام اعمال، اقوال و افعال لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، حقیر  ۱۔٢۲

 ہوں یا جلیل۔

 
َِنٍَر     11ِانَّ الُْمتَِّقْْيَ ِِفْ َجنٰهٍت وَّ

 (۱)یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہونگے 

جنس کے ہے جو جنت کی تمام  یعنی مختلف اور قسم قسم کے باغات میں ہونگے، بطور ۱۔٢٤

 نہروں کو شامل ہے۔

 
ْقتَِدٍر    11ِِفْ َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِلْيٍك مُّ

 قدرت والے بادشاہ کے پاس۔( ۱)راستی اور عزت کی بیٹھک میں 

َمْقَعِد ِصْدٍق عزت کی بیٹھک یا مجلس حق، جس میں گناہ کی بات ہوگی نہ لغویات کا  ۱۔٢٢

 ے۔ارتکاب۔ مراد جنت ہ

 

 

 سورة الرحمن
 (۷۲۔ تعداد آیات  ٢٢سورة الرحمن ۔ سورہ نمبر )
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ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ُن    ْْحه    Ǻَالرَّ

 رحٰمن نے۔

 
َن    َ الُْقْراه  Ąۭعََلَّ

 (۱)قرآن سکھایا 

کہتے ہیں کہ اہل مکہ کے جواب میں ہے جو کہتے رہتے یہ قرآن محمد کو کوئی انسان  ۱۔۴

سکھاتا ہے بعض کہتے ہیں ان کے اس قول کے جواب میں ہے کہ رحٰمن کیا ہے؟ قرآن 

سکھانے کا مطلب ہے، اسے آسان کر دیا، یا ہللا نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے امت 

ت میں ہللا نے اپنی بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں۔ چونکہ تعلیم قرآن ان میں کو سکھالیا۔ اس سور

قدر ومنزلت اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں ہے، اس لیے پہلے اسی نعمت 

 (فتح القدیر)کا ذکر فرمایا۔

 
نَْساَن      Ǽَخلََق اَْلِ

 (۴)اسی نے انسان کو پیدا کیا 

نوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے۔ جیسا کہ ڈارون یعنی یہ بندر وغیرہ جا ۴۔۲

کا فلسفہ ارتقا ہے۔ بلکہ انسان کو اسی شکل و صورت میں ہللا نے پیدا فرمایا ہے جو جانوروں 

 سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے۔ انسان کا لفظ بطور جنس کے ہے۔

 
ََّمُه الَْبَياَن     Ćعَل

 (۲)اور اسے بولنا سکھایا 

س بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سیکھے از خود ہر شخص ا ۲۔٤

بول لیتا اور اس میں اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر لیتا ہے، حتٰی کے وہ چھوٹا بچہ بھی بول 

لیتا ہے، جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ تعلیم اٰلہی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس 

 ہے۔ آیت میں

 
ْسـَباٍن    ْمُس َوالَْقَمُر ِِبُ  Ĉَ۠الشَّ

 (۱)حساب سے ہیں ( مقررہ)آفتاب اور مہتاب 

یعنی ہللا کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں، ان سے  ۱۔٢

 تجاوز نہیں کرتے۔

 
ِن    َجُر يَْسُجده النَّْجُم َوالشَّ  Čوَّ

 (۱)سجدہ کرتے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں 

َ یَْسُجُد لَٗه َمْن فِي السَّٰمٰوِت َوَمْن فِي ااْلَْرِض )جیسے دوسرے مقام پر فرمایا  ۱۔٦ اَلَْم تََر اَنَّ ہللٰاٰ

َوا  (34:۔ الحج44( بُّ ۘ  َوالشَّْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجْوُم َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر َوالدَّ

 
َماَۗء َرفََعهَا َوَوَضعَ  اَن    َوالسَّ   Ċالِْمَْيَ

 (۱)اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی 
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 یعنی زمین میں انصاف رکھا، جس کا اس نے لوگوں کو حکم دیا۔ ۱۔۷

 
اِن     Ďَاَلَّ تَْطَغْوا ِِف الِْمَْيَ

 (۱)تاکہ تولنے میں تجاوز نہ کرو 

 یعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو۔ ۱۔۲

 
اَن     َوَاِقْيُموا الَْوزْ  وا الِْمَْيَ ُ ِِ  Ḍَن ِِبلِْقْسطِ َوََل َُّتْ

 انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔

 
ََنِم     01َواَْلَْرَض َوَضَعهَا ِلَْلَ

 اور اسی نے مخلوق کے لئے زمین بچھا دی۔

 
ِم  النَّْخُل َذاُت اَْلَمَْكَ     00ِفْْيَا فَاِكهٌَة ۽ وَّ

 ۔(۱)ں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں جس میں میوے ہی

 
ُْيَاُن     ۚ 01َوالَْحبُّ ُذو الَْعْصِف َوالرَّ

 اور خشبودار پھول ہیں۔( ۱)اور بھس واال اناج 

ُحب سے مراد وہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ خشک ہو کر اس کا پودا  ۱۔۱۴

 بھی بھس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب   01فَِبَاٰيِ اه

 (۱)تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟ !( اے انسانو اور جنو)پس 

یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے ہللا تعاٰلی اپنی نعمتیں گنوا کر ان سے پوچھ  ۱۔۱۲

احسان کرے لیکن وہ اس کے  رہا ہے یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل

احسان کا منکر ہو، جیسے کہے، میں نے تیرا فالں کام کیا، کیا تو انکار کرتا ہے؟ فالں چیز 

فتح )تجھے دی، کیا تجھے یاد نہیں؟ تجھ پر فالں احسان کیا، کیا تجھے ہمارا ذرا خیال نہیں؟ 

 (القدیر

 
اِر  نَْساَن ِمْن َصلَْصاٍل ََكلَْفخَّ   01َخلََق اَْلِ

 (۱)اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی 

ار آگ میں پکی ہوئی مٹی، جسے ٹھیکری کہتے  ۱۔۱٤ َصلَصاٍل خشک مٹی جس میں آواز ہو۔ فَخَّ

ہیں۔ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السالم ہیں، جن کا پہلے مٹی کا پتال بنایا گیا اور پھر اس 

پھونکی۔ پھر حضرت آدم علیہ السالم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا،  میں ہللا نے روح

 اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی چلی۔

 
ٍر  ْن َنَّ اِرجٍ ِمٰ  ۚ 01َوَخلََق الَْجاۗنَّ ِمْن مَّ

 (۱)اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا 

ہے جیسا کہ ترجمہ جنس  اس سے مراد پہال جن جو ابو الجن ہے، یا جن بطور جنس کے ۱۔۱٢

 کے اعتبار سے ہی کیا گیا َماِرٍج آگ کے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔
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بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  01فَِبَاٰيِ اه

 (۱)تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟ !( اے انسانو اور جنو)پس 

سے مذید نسلوں کی تخلیق و افزائش، یہ ہللا کی  یعنی تمہاری یہ پیدائش بھی اور پھر تم ۱۔۱٦

 نعمتوں میں سے ہے۔ کیا تم اس نعمت کا انکار کرو گے۔

 
 ۚ 01َربُّ الَْمّْشِقَْْيِ َوَربُّ الَْمْغرِبَْْيِ   

 (۱)وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا 

۔ اس لئے دونوں کو ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق اسی طرح مغرب ہے ۱۔۱۷

دوگنا ذکر کیا ہے، موسموں کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونا اس میں بھی انس و 

 جن کی بہت سی مصلحتیں ہیں، اس لئے اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  01فَِبَاٰيِ اه

 س کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟تم اپنے پروردگار کی ک!( اے انسانو اور جنو)پس 

 
   ِ    01َمَرَج الَْبْحَرْيِن يَلَْتِقْيه

 اس نے دو دریا جاری کر دیئے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔

 
   ِ  ۚ 11بَيَِْنَُما بَْرَزٌخ َلَّ يَْبِغْيه

 (۱)ان دونوں میں سے ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے 

سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود جس کا خالصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں  ۱۔۴۰

ہیں، جیسے میٹھے پانی کے دریا ہیں، جن سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں اور انسان ان کا پانی 

اپنی دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرتا ہے۔ دوسری قسم سمندروں کا پانی جو کھارا ہے 

۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا جس کے کچھ اور فوائد ہیں۔ یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے

ہے کہ کھارے سمندروں میں ہی میٹھے پانی کی لہریں چلتی ہیں اور یہ دونوں لہریں آپس میں 

نہیں ملتیں، بلکہ ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ 

ی کی لہریں بھی جاری کی ہللا تعاٰلی نے کھارے سمندروں میں ہی کئی مقامات پر میٹھے پان

ہوئی ہیں اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں ۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا 

پانی ہو اور اس کی تہ میں نیچے چشمہ آب شیریں۔ جیسا کہ واقعتا بعض مقامات پر ایسا ہے۔ 

یں جاکر گرتا تیسری صورت یہ ہے کہ جن مقامات پر میٹھے پانی کے دریا کا پانی سمندر م

ہے، وہاں کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ دونوں پانی میلوں دور تک اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں 

کہ ایک طرف میٹھا دریائی پانی اور دوسری طرف وسیع و عریض سمندر کا کھارا پانی، ان 

( آڑ)زخ کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں۔ لیکن یہ باہم نہیں ملتے ۔ دونوں کے درمیان یہ وہ بر

 ہے جو ہللا نے رکھ دی ہے، دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  10فَِبَاٰيِ اه

 پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔

 
ُرُج ِمِْنَُما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمْرَجاُن     ۚ 11َُيْ

 (۱)ہیں  ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے
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َمْرَجان سے چھوٹے موتی یا پھر مونگے مراد ہیں کہتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے  ۱۔۴۴

تو سیپیاں اپنے منہ کھول دیتی ہیں، جو قطرہ ان کے منہ کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ موتی بن جاتا 

 ہے۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 ون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔پس اپنے پروردگار کی کون ک

 
 ۚ 11َوََلُ الَْجَواِر الُْمنَْشــ هُت ِِف الَْبْحِر ََكَْلَْعََلِم 

ہیں ( چل پھر رہے)ہیں جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند ( ملکیت میں)اور ہللا ہی کی 

(۱) 

رح اونچے اور یعنی بلندی ہوئیں، مراد بادبان ہیں، جو بادبانی کشتیوں میں جھنڈوں کی ط ۱۔۴٤

بلند بنائے جاتے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کئے ہیں، یعنی ہللا کی بنائی ہوئی 

 جو سمندر میں چلتی ہیں۔

 
بهِن  ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب    11فَِبَاٰيِ اه

 پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔

 
 ښ11ُكُّ َمْن عَلَْْيَا فَاٍن   

 پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ زمین

 
َِٰك ُذو الَْجلهِل َواَْلِْكَراِم  ى َوْجُه َرب يَْبقه  11ۚوَّ

 صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔

 
 َ ِت َواَْلَْرِض ۭ ُكَّ يَْوٍم ُهَو ِِفْ َشْاٍن   ي وه مه ُِلٗ َمْن ِِف السَّ  ۚ 11ْســ 

 ۔(۴)ہر روز وہ ایک شان میں ہے ( ۱)سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں 

 یعنی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں۔  ۱۔۴٢

معاملہ، یعنی ہر وقت وہ کسی نہ کسی  ہر روز کا مطلب، ہر وقت۔ شان کے معنی امر یا ۴۔۴٢

کام میں مصروف ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفایاب، کسی کو تونگر کسی کو 

فقیر، کسی کو گدا سے شاہ اور شاہ سے گدا، کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے، کسی کو پستی 

ے وغیرہ۔ الغرض کائنات میں گرا رہا ہے کسی کو ہست سے نیست اور نیست کو ہست کر رہا ہ

میں یہ سارے تصرف اسی کے امرو مشیت سے ہو رہے ہیں اور شب و روز کا کوئی لمحہ ایسا 

 نہیں جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔

 
نَْفُرُغ لَُُكْ اَ  َا الثََّقلهِن س َ  ۚ 10ُّيُّ
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 (۱)عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے !( جنوں اور انسانوں کے گروہو)

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہللا کو فراغت نہیں ہے بلکہ یہ محاورةً بوال گیا ہے جس کا مقصد  ۱۔۲۱

کا پابند کیا گیا ہے، اس  اسلئے کہا گیا کہ ان کو تکلیف شرعیہ( جن و انس کو)وعید و تہید ہے 

 پابندی یا بوجھ سے دوسری مخلوق مستشٰنی ہے

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
ِت  وه مه َتَطْعَُتْ َاْن تَْنُفُذْوا ِمْن َاْقـَطاِر السَّ ٍن    يهَمْعَّشَ الِْجٰنِ َواَْلِنِْس ِاِن اس ْ  ۚ 11َواَْلَْرِض فَانُْفُذْوا ۭ ََل تَْنُفُذْوَن ِاَلَّ ِبُسلْطه

اگر تم میں آسمانوں اور زمین میں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی ! اے گروہ جنات و انسان

 (۴)بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ ( ۱! )طاقت ہے تو نکل بھاگو

سے بدکار، بدیوں کے ارتکاب سے باز آجائے اور محسن یہ تہدید بھی نعمت ہے کہ اس  ۱۔۲۲

 زیادہ نیکیاں کمائے۔

یعنی اگر ہللا کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں جاسکتے ہو تو چلے جاؤ لیکن یہ ( ۴)

طاقت کس میں ہے؟ اور بھاگ کر آخر کہاں جائے گا کون سی جگہ ایسی ہے، جو ہللا کے 

کہ یہ میدان محشر میں کہا جائے گا، جبکہ فرشتے ہر طرف  اختیار سے باہر ہو، بعض نے کہا

 سے لوگوں کو گھیر رکھے ہونگے ۔ دونوں ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
ْن َنَّ  ِن   يُْرَسُل عَلَْيُْكَا ُشَواٌظ ِمٰ َُنَاٌس فَََل تَْنتَــِّصه  ۚ 11ٍر ڏ وَّ

 (۴)پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ ( ۱)تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا 

مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے، تو فرشتے آگ کے شعلے  ۱۔۲٢

ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے ۔  اور دھواں تم پر چھوڑ کر یا پگھال ہوا تانبہ تمہارے سروں پر

 نحاس کے دوسرے معنی پگھلے ہوئے تانبے کے کئے گئے ہیں۔

 یعنی ہللا کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھو گے۔ ۴۔۲٢ 

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
َهاِن   فَِاَذا انَْشقَِّت  َماُۗء فَََكنَْت َوْرَدًة ََكٰلِ  ۚ 11السَّ

 (۱)پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑہ 

قیامت والے دن آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، اس دن یہ نار جہنم  ۱۔۲۷

 کی شدت حرارت سے پگھل کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ ِدھَان سرخ چمڑا۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
ََل َجاۗن     ِْْۢبٖهٓ ِانٌْس وَّ ُل َعْن َذن ٍذ َلَّ يُْســـ 

ِٕ
 ۚ 11فَيَْوَمى
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 (۱)اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی 

ت وہ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ ورنہ بعد میں موقف حساب میں ان سے باز یعنی جس وق ۱۔۲٢

پرس کی جائے گی، بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ گناہوں کی بابت نہیں پوچھا جائے 

گا، کیونکہ انکا تو پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہوگا اور ہللا کے علم میں بھی۔ البتہ پوچھا 

یہ کیوں کیے؟ ، یا یہ مطلب ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ انسانی  جائے گا کہ تم نے

 اعضا خود بول کر بتالئیں گے۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
هُْم فَُيْؤَخُذ ِِبلنََّواِِصْ وَ  ْيمه  ۚ 10اَْلَْقَداِم   يُْعَرُف الُْمْجرُِمْوَن ِبس ِ

اور ان کے پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ ( ۱)گناہگار صرف حلیہ سے ہی پہچانے جائیں گے 

 ۔(۴)لئے جائیں گے 

یعنی جس طرح اہل ایمان کی عالمت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہونگے،  ۱۔٤۱

 ونگے۔ اسی طرح گنہگاروں کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلگوں اور وہ دہشت زدہ ہ

فرشتے ان کی پیشانیاں اور ان کے قدموں کے ساتھ مال کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال  ۴۔٤۱

 دیں گے، یا کبھی پیشانیوں سے اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
ِذٖه ََجََّنَُّ  ُب ِّبَا الُْمْجرُِمْوَن هه َِّّتْ يَُكٰذِ  11ۘ ال

 یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔

 
ٍن    ْْيٍ اه  ۚ 11يَُطْوفُْوَن بَيَِْنَا َوبَْْيَ َْحِ

 (۱)اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے 

گا اور کبھی کھولتے ہوئے گرم پانی، یعنی کبھی انہیں دکھتی ہوئی آگ کا عذاب دیا جائے  ۱۔٤٤

 (ابن کثیر)جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا 

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب    11فَِبَاٰيِ اه

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
   ِ ِٰٖه َجنَّٰته  ۚ 11َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َرب

 (۱)ڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں اور اس شخص کے لئے جو اپنے رب کے سامنے کھ

دو باغ چاندی کے ہیں، جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے، ' جیسے حدیث میں آتا ہے  ۱۔٤٦

سب چاندی کے ہونگے۔ دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سونے 

کے باغ خواص بعض آثار میں ہے کہ سونے ( صحیح بخاری تفسیر رحمن) 'کے ہی ہونگے 

 (ابن کثیر)مومنین مقربین اور چاندی کے باغ عام مومنین اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے۔ 

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب    11فَِبَاٰيِ اه



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1228 

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
 ۚ 11َذَواًَتٓ َافْنَاٍن   

 (۱)ہیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ( دونوں جنتیں)

یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی،  ۱۔٤۲

 (ابن کثیر)کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ ٹہنی پھلوں سے لدی ہوگی 

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
 ِ َما َعْيُنه رِيهِن ِفْْيِ  ۚ 11 َّتْ

 (۱)میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں ( جنتوں)ان دونوں 

 ایک کا نام تَْسنِْیم اور دوسرے کا نام َسْلَسبِْیل ہے۔ ۱۔٢۰

 
بهِن   ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  10فَِبَاٰيِ اه

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
نِ  َما ِمْن ُكِٰ فَاِكهٍَة َزْوجه  ۚ 11 ِفْْيِ

 (۱)ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہونگی 

یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا، مذید فضل خاص کی ایک  ۱۔۴٢

 صورت ہے، بعض نے کہا کہ ایک قسم خشک میوے اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی۔

 
بهِن   ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
َتْْيِ َداٍن  ٍق ۭ َوَجنَا الَْجنَـّ َتَْبَ ُِنَا ِمْن ِاس ْ

ِٕ
ْْيَ عَٰله فُُرشٍۢ بََطاۗى

ِٕ
 ۚ 11ُمتَِّكَٔـــ

اور ( ۱)جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہونگے جن کے استر و بیز ریشم کے ہونگے 

 (۴)ریب ہونگے دونوں جنتوں کے میوے بالکل ق

ابری یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے، یہاں صرف استر  ۱۔٢٤

 کا کپڑا اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا۔ ( ابری)کا بیان ہے، جس کا مطلب ہے کہ اوپر 

 اتنے قریب ہونگے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے۔ ۴۔٢٤

 
ََلۗ  بهِن   فَِبَاٰيِ اه ُِْٰكَا تَُكٰذِ  11ِء َرب

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
ْرِف   لَْم يَْطِمُْثُنَّ ِانٌْس قَْبلَهُْم َوََل َجاۗن     ُت الطَّ  ۚ 11ِفْْيِنَّ قهِّصه

جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ ( ۱)نیچی نگاہ والی حوریں ہیں ( شرمیلی)وہاں 

 (۴)یا نہیں لگا

جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے عالوہ کسی پر نہیں پڑیں گی اور ان کے اپنے خاوند ہی  ۱۔٢٦

 سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہونگے۔ 
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یعنی باکرہ اور نئی نویلی ہوں گی۔ اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہونگی۔  ۴۔٢٦

طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن یہ آیت اور اس سے ماقبل کی بعض آیات سے صاف 

ہونگے وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا 

 جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  ۚ 11فَِبَاٰيِ اه

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
ُنَّ الْ   ۚ 11َياقُْوُت َوالَْمْرَجاُن   ََكَِنَّ

 (۱)وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی 

یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی و سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہونگی جس  ۱۔٢۲

ان کے حسن ' طرح صحیح حدیث میں بھی ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے 

پنڈلی کا گودا، گوشت اور ہڈی کے باہر نظر آئے گا، ایک دوسری و جمال کی وجہ سے ان کی 

روایت میں فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک 

عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے 

وپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و مافیہا سے بہتر اور خوشبو سے بھر جائے۔ اور اس کے سر کا د

 (صحیح البخاری کتاب الجہاد باب الحورالعین)ہے ۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
 11َۚهْل َجَزاُۗء اَْلِْحَساِن ِاَلَّ اَْلِْحَساُن   

 (۱)حسان کے سوا کیا ہے احسان کا بدلہ ا

پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت اٰلہی اور دوسرے احسان سے اس کا صلہ، یعنی  ۱۔٦۰

 جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  10فَِبَاٰيِ اه

 پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
   ِ َما َجنَّٰته  ۚ 11َوِمْن ُدْوِِنِ

 ۔(۱)ر ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں او

ُدْونِِھَما سے یہ ثابت بھی کیا گیا ہے کہ یہ دو باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں  ۱۔٦۴

 میں گزرا، کم تر ہونگے۔ ۴٦سے، جن کا ذکر آیت 

 
بهِن  ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب    11فَِبَاٰيِ اه

 پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
ِ مُ  ٰته  ۚ 11ْدَهاۗمَّ

 ۔(۱)جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں 

 کثر سیرابی اور سبزے کی فروانی کی وجہ سے وہ مائل بہ سیاہی ہوں گے ۱۔٦٤



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1230 

 
بهِن  ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  ۚ 11فَِبَاٰيِ اه

 پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
  ِ اَخٰته ِ نَضَّ َما َعْيُنه  ۚ 11ِفْْيِ

 (۱)ابلنے والے چشمے ہیں ( جوش سے)میں دو ان 

 (ابن کثیر)یہ صفت تَْجِریَاِن سے ہلکی ہے اَْلَجْریِء اَْقَوٰی ِمَن النَّْفِخ  ۱۔٦٦

 
بهِن  ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  ۚ 11فَِبَاٰيِ اه

 پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
اٌن  ُرمَّ ٌل وَّ ََّنْ َما فَاِكهٌَة وَّ  ۚ 11ِفْْيِ

 (۱)ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے 

کی صفت میں بتالیا گیا ہے کہ ہر پھل دو قسم کا ہوگا۔ ( باغوں)جب کہ پہلی دو جنتوں  ۱۔٦۲

 ظاہر ہے اس میں شرف و فضل کی جو زیادتی ہے، وہ دوسری بات میں نہیں ہے

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  ۚ 11فَِبَاٰيِ اه

 ے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟پس اپن

 
ٌت ِحَساٌن     ۚ 11ِفْْيِنَّ َخْْيه

 (۱)ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں 

َخْیَرات سے مراد اخالق و کردار کی خوبیاں ہیں اور ِحَسانکا مطلب ہے حسن و جمال میں  ۱۔۷۰

 یکتا۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  ۚ 10فَِبَاٰيِ اه

 پنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟پس تم ا

 
َياِم  ِٰ ٌت ِِف الْ ْقُصْوره  ۚ 11ُحْوٌر مَّ

 (۱)حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں ( گوری رنگت کی)

جنت میں موتیوں کے خیمے ہونگے، ان ' حدیث میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا  ۱۔۷۴

نتی کے اہل ہونگے، جس کو دوسرے کونے کا عرض ساٹھ میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں ج

 ۔(صحیح بخاری)' والے نہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن اس میں گھومے گا 

 
بهِن  ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  ۚ 11فَِبَاٰيِ اه

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
 11ۚلَْم يَــْطِمُْثُنَّ ِانٌْس قَْبلَهُْم َوََل َجاۗن    

 ھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل۔ان کو ہات

 
بهِن  ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  ۚ 11فَِبَاٰيِ اه
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
َعْبَقرِٰيٍ ِحَساٍن  ْْيَ عَٰله َرفَْرٍف ُخْْضٍ وَّ

ِٕ
 ۚ 11ُمتَِّكَٔـــ

 (۱)سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے 

مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسندیں،  ۱۔۷٦

 غالیچے اور اعٰلی قسم کے خوب صورت منقش فرش بچھے ہوں گے۔

 
بهِن    ُِْٰكَا تَُكٰذِ ََلِۗء َرب  11فَِبَاٰيِ اه

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

 
َِٰك ِذي الْجَ  ُ َرب ْْ َك ا َ ْكَراِم تََبه   11لهِل َواَْلِ

 جو عزت و جالل واال ہے۔( ۱)تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے 

تَبَاَرَک، برکت سے ہے جس کے معنی دوام و ثبات کے ہیں۔ مطلب یہ ہے اس کا نام ہمیشہ  ۱۔۷۲

رہنے واال ہے، یا اس کے پاس ہمیشہ خیر کے خزانے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی بلندی اور 

ے کئے ہیں اور جب اس کا نام اتنا بابرکت یعنی خیر اور بلندی کا حامل ہے تو اس کی علوشان ک

 ذات کتنی برکت اور عظمت و رفعت والی ہوگی۔

 

 

 سورة الواقعة
 (٢٦۔ تعداد آیات  ٢٦سورة الواقعة ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعالٰ 

 
  Ǻِاَذا َوقََعِت الَْواِقَعُة   

 (۱)جب قیامت قائم ہو جائے گی 

واقعہ بھی قیامت کے ناموں سے ہے، کیونکہ یہ المحالہ واقع ہونے والی ہے، اس لئے اس  ۱۔۱

 کا نام بھی ہے۔

 
 Ąۘلَيَْس ِلَوْقَعَِتَا ََكِذبٌَة   

 ونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔جس کے واقع ہ

 
اِفَعٌة      Ǽَخاِفَضٌة رَّ

 (۱)وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی 

پستی اور بلندی سے مطلب ذلت اور عزت ہے۔ یعنی ہللا کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند  ۱۔۲

 اور نافرمانوں کو پست کرے گی، چاہے دنیا میں معاملہ اس سے برعکس ہو،۔
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ا   ِاَذا رُ  ِت اَْلَْرُض َرجًّ   Ćجَّ

 جبکہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہال دی جائے گی۔

 
ا    ِت الِْجَباُل بَسًّ بُسَّ   Ĉوَّ

 ۔(۱)اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے 

 اور بس کے معنی ریزہ ریزہ ہو جانے کے ہیں۔( زلزلہ)َرًجا کے معنی حرکت و اضطراب  ۱۔٢

 
  Čنَْْۢبثًّا   فَََكنَْت َهَباًۗء مُّ 

 پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہوجائیں گے۔

 
ُكْنَُتْ َاْزَواًجا ثَلهثًَة     Ċۭوَّ

 اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔

 
ُب الَْمْيَمنَِة    ُب الَْمْيَمنَِة ڏ َمآ َاْْصه  Ďۭفََاْْصه

 (۱)پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں 

ں جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دیئے جائیں گے اس سے عام مومنین مراد ہی ۱۔۲

 جو ان کی خوش بختی کی نشانی ہوگی۔

 
َمِة    ُب الَْمْشَٔـــ  َمِة ڏ َمآ َاْْصه ُب الَْمْشـــ   Ḍَۭوَاْْصه

 (۱)اور بائیں ہاتھ والوں کا کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا 

 ال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔اس سے مراد کافر ہیں جن کو ان کے اعم ۱۔٢

 
ِبُقْوَن    ِبُقْوَن الس ٰه  ڌ01َوالس ٰه

 (۱)اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہیں 

ان سے مراد خواص مومنین ہیں، یہ تیسری قسم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت  ۱۔۱۰

 تعاٰلی ان کو قرب خاص کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، ہللا

سے نوازے گا، یہ ترکیب ایسے ہی ہے، جیسے کہتے ہیں، تو تو ہے اور زید زید، اس میں گویا 

 زید کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے۔

 
بُْوَن    َك الُْمَقرَّ

ِٕ
ى
ۗ  ۚ 00ُاوله

 وہ بالکل نزدیکی حاصل کئے ہوئے ہیں۔

 
ٰهِت النَِّعْْيِ     01ِِفْ َجن

 لی جنتوں میں ہیں۔نعمتوں وا

 
ِلْْيَ    َن اَْلَوَّ ٌ ِمٰ    01ثُـَلَّ

 گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔( بہت بڑا)

 
ِخرِْيَن    َن اَْله  ۭ 01َوقَِلْيٌل ِمٰ

 (۱)اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے 
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کہا جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السالم سے لے کر نبی صلی ہللا علیہ  ۱۔۱٤

تک کی امت کے لوگ ہیں اور آخرین سے امت محمدیہ کے افراد مطلب یہ ہے کہ پچھلی  وسلم

امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ ہے، کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے جس میں ہزاروں انبیاء 

تھوڑا ہے، اس لیے ( قیامت تک)کے سابقین شامل ہیں ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ 

ابقین بھی بہ نسبت گذشتہ امتوں کے تھوڑے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس ان میں س

میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ، مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہو گے۔ تو 

یہ آیت مذکورہ مفہوم کے مخالف نہیں۔ کیونکہ امت محمدیہ کے سابقین اور عام مومنین مال کر 

امتوں سے جنت میں جانے والوں کا نصف ہوجائیں گے، اس لیے محض سابقین کی باقی تمام 

سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی۔ مگر یہ قول محل ( سابقہ امتوں میں)کثرت 

نظر ہے اور بعض نے اولین و آخرین سے اسی امت محمدیہ کے افراد مراد لیے ہیں۔ یعنی اس 

ن کی تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں تھوڑی ہوگی۔ امام ابن کثیر کے پہلے لوگوں میں سابقی

نے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ اور یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ جملہ معترضہ 

 ہے، فی جنت النعیم اور علی سرر موضونۃ کے درمیان۔

 
ْوُضْونٍَة    ٍر مَّ    01عَٰله ُْسُ

 ہوئے تختوں پر۔یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے 

 
ِبِلْْيَ    ْْيَ عَلَْْيَا ُمتَقه

ِٕ
تَِّكـــ  01مُّ

 ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے۔

 
ْوَن    ُ َخِلَّ اٌن مُّ ْم ِوْلَ    01يَــُطْوُف عَلَْْيِ

 رہیں گے آمد و رفت کریں گے۔( ۱( )لڑکے ہی)ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ 

ونگے کہ بوڑھے ہوجائیں نہ ان کے خدو خال اور قدو قامت میں یعنی وہ بڑے نہیں ہ ۱۔۱۷

کوئی تغیر ہوگا بلکہ ایک ہی عمر اور ایک ہی حالت پر رہیں گے، جیسے نو عمر لڑکے ہوتے 

 ہیں۔

 
ِعْْيٍ    ْن مَّ َاَِبِريَْق ڏ َوََكٍْس ِمٰ ْكَواٍب وَّ   01ِِبَ

 شراب سے پر ہو۔آبخورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی 

 
ُعْوَن َعِْنَا َوََل يَُْنِفُْوَن       01َلَّ يَُصدَّ

 (۱)جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے 

آخرت کی شراب میں سرور اور لذت تو یقینا ہوگی لیکن یہ خرابیاں مثالً مدہوشی عقل میں  ۱۔۱٢

 فتور نہیں ہوگا

 
ْوَن    ُ ا يََتَخْيَّ مَّ    11َوفَاِكهٍَة ِمٰ

 اور ایسے میوے لئے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں۔

 
ََتُْوَن    ا يَش ْ مَّ  ۭ 10َولَْحِم َطْْيٍ ِمٰ

 اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں۔
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   11َوُحْوٌر ِعْْيٌ   

 اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔

 
 ۚ 11ََكَْمثَاِل اللُّْؤلُـہ الَْمْكنُْوِن 

 طرح ہیں۔جو چھپے ہوئے موتیوں کی 

 
 11َجَزاۗءًۢ ِبَما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن   

 یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔

 
ِثْيًما  ََل ًَتْ    11ََل يَْسَمُعْوَن ِفْْيَا لَْغًوا وَّ

 نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات۔

 
 11ِاَلَّ ِقْيًَل َسلهًما َسلهًما   

 (۱)صرف سالم ہی سالم کی آواز ہوگی 

وہاں سالم ہی سالم کی آوازیں سننے میں آئیں گی، فرشتوں کی طرف سے بھی اور آپس  ۱۔۴٦

 میں اہل جنت کی طرف سے بھی۔

 
ُب الَْيِمْْيِ  ُب الَْيِمْْيِ ڏ َمآ َاْْصه  11َۭوَاْْصه

 (۱)اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے 

 ین کا ذکر ہو رہا ہےاب تک سابقین کا ذکر تھا اب عام مومن ۱۔۴۷

 
ُضْوٍد  ْٰ    11ِِفْ ِسْدٍر مَّ

 وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں۔

 
نُْضْوٍد    َطلٍْح مَّ    11وَّ

 اور تہ بہ تہ کیلوں۔

 
ْمُدْوٍد    ِظٰلٍ مَّ    11وَّ

 (۱)اور لمبے لمبے سایوں 

کہ جنت کے ایک درخت کے سائے تلے ایک گھوڑا سوار ' جیسے ایک حدیث میں ہے  ۱۔۲۰

 (صحیح بخاری) 'سال تک چلتا رہے گا، تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا سو 

 
ْسُكْوٍب    َماٍۗء مَّ    10وَّ

 اور بہتے ہوئے پانیوں۔

 
ٍة    فَاِكهٍَة َكثِْْيَ    11وَّ

 اور بکثرت پھلوں میں۔

 
ََل َمْمُنْوعٍَة       11َلَّ َمْقُطْوعٍَة وَّ

 (۱)جو نہ ختم ہوں نہ روک لئے جائیں 
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عنی یہ پھل موسمی نہیں ہونگے کہ موسم گزر گیا تو پھل بھی آئندہ فصل تک ناپید ی ۱۔۲۲

ہوجائیں، یہ پھل اس طرح فصل گل و اللہ کے پابند نہیں ہونگے، بلکہ بہار و خزاں اور گرمی و 

سردی ہر موسم میں دستیاب ہوں گے۔ اس طرح ان کے حصول کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں 

 ہوگی۔

 
ْرفُ  فُُرٍش مَّ  ۭ 11ْوعٍَة وَّ

 (۱)اور اونچے اونچے فرشوں میں ہونگے 

 بعض نے فرشوں سے بیویوں اور مرفوعہ سے بلند مرتبہ کا مفہوم مراد لیا ہے۔ ۱۔۲٤

 
ُنَّ ِانَْشاًۗء    ٓ َانَْشْاِنه    11ِاَنَّ

 خاص طور پر بنایا ہے۔( کی بیویوں کو)ہم نے ان 

 
ُنَّ َابََْكًرا       11فََجــَعلِْنه

 (۱)نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے۔ اور ہم 

اس سے مراد اہل جنت کو ملنے والی بیویاں اور حور عین ہیں۔ حوریں، والدت کے عام  ۱۔۲٦

طریقے سے پیدا شدہ نہیں ہونگی، بلکہ ہللا تعاٰلی خاص طور پر انہیں جنت میں اپنی قدرت 

ں کے عالوہ اہل جنت کی خاص سے بنائے گا، اور جو دنیاوی عورتیں ہونگی، تو وہ بھی حورو

 بیویوں کے

 
   11ُعُرًِب َاْتَراًِب 

 محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔

 
ِب الَْيِمْْيِ   َْْصه  ۉ11َِلٰ

 دائیں ہاتھ والوں کے لئے ہیں۔

 
ِلْْيَ   َن اَْلَوَّ ٌ ِمٰ    11ثَُلَّ

 (۱)جم غفیر ہے اگلوں میں سے 

علیہ وسلم تک کے لوگوں میں سے یا خود  یعنی آدم علیہ السالم سے لے کر نبی صلی ہللا ۱۔۲٢

 امت محمدیہ کے اگلوں میں سے۔

 
ِخرِْيَن  َن اَْله ٌ ٰمِ  ۭ 11َوثَُلَّ

 ۔(۱)اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے 

 یعنی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی امت میں سے یا آپ کی امت کے پچھلوں میں سے۔ ۱۔٤۰

 
بُ  َماِل ڏ َمآ َاْْصه ُب الٰشِ َماِل   َوَاْْصه  ۭ 10الٰشِ

 (۱)اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے 

 اس سے مراد اہل جہنم ہیں، جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ ۱۔٤۱

 
ْْيٍ    َْحِ ْوٍم وَّ    11ِِفْ ََسُ

 (ہوں گے)گرم ہوا اور گرم پانی میں 
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ُمْوٍم  ْ ْن ُيَّ ِظٰلٍ ِمٰ    11وَّ

 سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ اور

 
   ٍ َْ ََل َكِر  11َلَّ َِبِرٍد وَّ

 (۱)جو ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش 

یعنی سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن یہ جس کا سایہ سمجھ رہے ہونگے، وہ سایہ ہی نہیں ہوگا،  ۱۔٤٤

 س نہیں۔جو ٹھنڈا ہو، وہ تو جہنم کا دھواں ہوگا جس میں کوئی حسن منظر یا خیر نہیں۔ یا مٹھا

 
ِفْْيَ    ِِلَ ُمَْتَ ُْم ََكنُْوا قَْبَل ذه  ښ11ِاِنَّ

 (۱)بیشک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں سے پلے ہوئے تھے 

 یعنی دنیا اور آخرت سے غافل ہو کر عیش و عشرت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ۱۔٤٢

 
ْوَن عََٰل الِْحْنِث الَْعِظْْيِ     11َۚوََكنُْوا يُِّصُّ

 ڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔اور ب

 
ِعَظاًما َءِاَنَّ لََمْبُعْوثُْوَن    َذا ِمْتنَا َوُكنَّا تَُراًِب وَّ

ِٕ
   11َوََكنُْوا يَُقْولُْوَن ڏ َاى

اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھا 

 کھڑے کئے جائیں گے۔

 
َِبۗؤُ  لُْوَن   َاَواه  11ََن اَْلَوَّ

 اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟

 
ِخرِْيَن    ِلْْيَ َواَْله    11قُْل ِانَّ اَْلَوَّ

 آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے۔

 
ْعلُْوٍم     11لََمْجُمْوُعْوَن ڏ ِاٰله ِمْيَقاِت يَْوٍم مَّ

 ضرور جمع کئے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔

 
بُْوَن   ُُثَّ  ُّْوَن الُْمَكٰذِ اۗل َا الضَّ    10 ِانَُُّكْ َاُّيُّ

 !پھر تم اے گمراہو جھٹالنے والو 

 
ْن َزقُّْوٍم  ٍر ِمٰ    11ََلُِٰكُْوَن ِمْن ََشَ

 البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت۔

 
 ۚ 11فََماِلــــُٔـْوَن ِمِْنَا الُْبُطْوَن 

 اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو۔

 
 ِ  ۚ 11بُْوَن عَلَْيِه ِمَن الَْحِمْْيِ فَّشه

 پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو۔
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َب الْهِْْيِ  ِبُْوَن ُْشْ  ۭ 11فَّشه

 پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔

 
ْيِن  َذا نُُزلُهُْم يَْوَم اٰلِ  ۭ 11ھه

 قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے۔

 
ُن َخلَْقنهُُكْ فَلَْوََل  قُْوَن  ََنْ  11 تَُصٰدِ

 (۱)ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ 

یعنی تم جانتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے واال ہللا ہی ہے، پھر تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟  ۱۔٢۷

 یا دوبارہ زندہ کرنے پر یقین کیوں نہیں کرتے۔

 
ا تُْمـُنْوَن   ۭ 11َافََرَءيَُْتْ مَّ

 اچھا پھر یہ بتالؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو۔

 
ِلُقْوَن    ُن الْخه لُُقْونَٗهٓ َاْم ََنْ  11َءَانَُْتْ ََّتْ

 (۱)تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں ( انسان)کیا اس کا 

یعنی تمہارے بیویوں سے مباشرت کرنے کے نتیجے میں تمہارے جو قطرات منی  ۱۔٢٢

 جاتے ہیں، ان سے انسانی شکل و صورت بنانے والے ہم ہیں یا تم؟عورتوں کے رحموں میں 

 
ُبْوِقْْيَ    ُن ِبَمس ْ ْرََن بَيْنَُُكُ الَْمْوَت َوَما ََنْ ُن قَدَّ    11ََنْ

 ۔(۴)اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں ( ۱)ہم ہی نے تم میں موت کو معین کر دیا 

ے، جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، یعنی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہ ۱۔٦۰

 چنانچہ کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے

 یا مغلوب اور عاجز نہیں ہیں، بلکہ قادر ہیں۔ ۴۔٦۰

 
َل َاْمثَالَُُكْ َونُنِْشـى ـُُكْ ِِفْ َما ََل تَْعلَُمْوَن    َُّبٰدِ  َاْن ن

ٓ  10عَٰله

جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں کہ تمہاری جگہ تم 

 (۱)بےخبر ہو ( بالکل)جس سے تم 

یعنی تمہاری صورتیں مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیں اور تمہاری جگہ تمہاری  ۱۔٦۱

 شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق پیدا کر دیں۔

 
َّْشَاَة اَْلُْوٰله   11 فَلَْوََل تََذكَُّرْوَن   َولََقْد عَِلْمَُتُ الن

 ۔(۱)تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے 

جس کا تمہیں )یعنی کیوں نہیں سمجھتے کہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا  ۱۔٦۴

 وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔( علم ہے

 
ُرثُْوَن َافََرَءيَُْتْ مَّ   ۭ 11ا ََتْ

 اچھا پھر یہ بھی بتالؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو۔
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ِرُعْوَن  ُن الٰزه  11َءَانَُْتْ تَْزَرُعْونَٗهٓ َاْم ََنْ

 اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔

 
ُه ُحَطاًما فََظلَُْتْ تََفكَّهُْوَن   11لَْو نََشاُۗء لََجَعلْنه

 ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ 

 
   11ِاَنَّ لَُمْغَرُمْوَن   

 (۱)کہ ہم پر تاوان ہی پڑ گیا 

یعنی ہم نے پہلے زمین پر ہل چال کر اسے ٹھیک کیا پھر بیج ڈاال، پھر اسے پانی دیتے  ۱۔٦٦

ہمیں کچھ بھی نہ مال یعنی  رہے۔ لیکن جب فصل کے پکنے کا وقت آیا تو وہ خشک ہوگئی، اور

یہ سارا خرچ اور محنت کا معاوضہ نہ ملے، بلکہ یوں ہی ضائع ہو جائے یا زبردستی اس سے 

 کچھ وصول کرلیا جائے اور اسکے بدلے میں اسے کچھ نہ دیا جائے ۔

 
ُن َمْحُرْوُمْوَن    11بَْل ََنْ

 بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔

 
بُْوَن  َافََرَءيَُْتُ الَْماۗءَ  ْي تَّْشَ ِ  ۭ 11اَّلَّ

 اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو۔

 
ُن الُْمَْنِلُْوَن     11َءَانَُْتْ َاْنَزلُْتُمْوُه ِمَن الُْمْزِن َاْم ََنْ

 اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔

 
ُه ُاَجاًجا فَلَْوََل تَْشُكُرْونَ   11   لَْو نََشاُۗء َجَعلْنه

 (۱)اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں پھر ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ 

 یعنی اس احسان پر ہماری اطاعت کرکے ہمارا عملی شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ۱۔۷۰

 
َِّّتْ تُْوُرْوَن    ۭ 10َافََرَءيَُْتُ النَّاَر ال

 ہو۔ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے

 
ُن الُْمنِْشــُْٔوَن    11َءَانَُْتْ َانَْشْاُُتْ ََشََرََتَآ َاْم ََنْ

 (۱)اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں 

کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں، مرخ اور عفار، ان دونوں سے ٹہنیاں لے کر، ان کو  ۱۔۷۴

 کے شرارے نکلتے ہیں۔آپس میں رگڑا جائے تو اس سے آگ 

 
َمتَاعًا ِلٰلُْمْقِوْيَن  َا تَْذِكَرًة وَّ ُن َجَعلِْنه  ۚ 11ََنْ

 (۴)اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ( ۱)ہم نے اسے سبب نصیحت 

کہ اس کے اثرات اور فوائد حیرت انگیز ہیں اور دنیا کی بیشمار چیزوں کی تیاری کے  ۱۔۷۲

حاصل ہے۔ جو ہماری قدرت عظیمہ کی نشانی ہے، پھر ہم  لئے اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت

نے جس طرح دنیا میں یہ آگ پیدا کی ہے، ہم آخرت میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں جو اس سے 

 درجہ حرارت میں زیادہ ہوگی۔ ٦٢
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مقوین، مقوی کی جمع ہے، قواء یعنی خالی صحراء میں داخل ہونے واال، مراد مسافر ہے، ( ۴)

ر صحراؤں اور جنگلوں میں ان درختوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے روشنی، یعنی مساف

گرمی اور ایندھین حاصل کرتے ہیں۔ بعض نے مقوی سے وہ فقراء مراد لیے ہیں جو بھوک کی 

کیے ہیں۔ اس ( فائدہ اٹھانے والے)وجہ سے خالی پیٹ ہوں۔ بعض نے اس کے معنی مستمعین 

سب آجاتے ہیں اور سب ہی آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے  میں امیر غریب، مقیم اور مسافر

حدیث میں جن تین چیزوں کو عام رکھنے کا اور ان سے کسی کو نہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے، 

ان میں پانی اور گھاس کے عالوہ آگ بھی ہے، امام ابن کثیر نے اس مفہوم کو زیادہ پسند کیا 

 ہے۔

 
َِٰك ا ِ َرب ْْ ْح ِِب بِٰ    11لَْعِظْْيِ فَس َ

 پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔

 
ِقعِ النُُّجْوِم     11فَََلٓ ُاْقِسُم ِبَموه

 (۱)پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی 

یعنی یہ قرآن کی کہانت یا شاعری نہیں ہے بلکہ میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر  ۱۔۷٢

 ال ہے۔کہتا ہوں کہ یہ قرآن عزت وا

 
َّْو تَْعلَُمْوَن َعِظْْيٌ    َّٗه لََقَسٌم ل    11َوِان

 اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔

 
   ٌ َْ ٌن َكِر َّٗه لَُقْراه    11ِان

 (۱)کہ بیشک یہ قرآن بہت بڑی عزت واال ہے 

 یہ جواب قسم ہے۔ ۱۔۷۷

 
ْكنُْوٍن    ٍب مَّ    11ِِفْ ِكته

 (۱)درج ہے جو ایک محفوظ کتاب میں 

 یعنی لوح محفوظ ہیں۔ ۱۔۷۲

 
ٗهٓ ِاَلَّ الُْمَطهَُّرْوَن     ۭ 11َلَّ يََمسُّ

 (۱)جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں 

یعنی اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، یعنی آسمانوں پر فرشتوں کے عالوہ کسی کی  ۱۔۷٢

جو کہتے تھے کہ قرآن بھی رسائی اس قرآن تک نہیں ہوتی۔ مطلب مشرکین کی تردید ہے 

شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ ہللا نے فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے 

 بالکل محفوظ ہے۔

 
لَِمْْيَ    ٰبِ الْعه ْن رَّ  11تََْنِيٌْل ِمٰ

 یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔

 
ْدِهُنْوَن       10َافَِبھهَذا الَْحِديِْث َانَُْتْ مُّ

 سمجھ رہے ہو۔( اور معمولی)پس کیا تم ایسی بات کو سرسری 
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بُْوَن    َعلُْوَن ِرْزقَُُكْ َانَُُّكْ تَُكٰذِ  11َوَّتْ

 اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹالتے پھرو۔

 
   11فَلَْوََلٓ ِاَذا بَلَغَِت الُْحلُْقْوَم 

 پس جبکہ روح نرخرے تک پہنچ جائے۔

 
ٍذ تَْنُظُرْوَن َوَانَُْتْ ِحْيـنَ 
ِٕ
   11ى

 (۱)اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو 

یعنی روح نکلتے ہوئے دیکھتے ہو لیکن ٹال سکنے کی یا اسے کوئی فائدہ پہنچانے کی  ۱۔۲٤

 قدرت نہیں رکھتے۔

 
ْوَن    ُن َاْقَرُب ِالَْيِه ِمنُُْكْ َولهِكْن َلَّ تُْبِّصُ  11َوََنْ

 لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔( ۱)ارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں ہم اس شخص سے بہ نسبت تمہ

یعنی مرنے والے کے ہم، تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اپنے علم، قدرت کے اعتبار سے۔  ۱۔۲٢

 یا ہم سے مراد ہللا کے کارندے یعنی موت کے فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔

 
   11ِنْْيَ فَلَْوََلٓ ِاْن ُكْنَُتْ غَْْيَ َمِديْ 

 پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں۔

 
ِدِقْْيَ     11تَْرِجُعْوَِنَآ ِاْن ُكْنَُتْ صه

 ۔(۱)اس روح کو تو لوٹاؤ ( ذرا)اور اس قول میں سچے ہو تو 

یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہیں جس کے تم زیر  ۱۔۲۷

ی جزا سزا کا دن نہیں آئے گا، تو اس قبض کی ہوئی روح کو اپنی فرمان اور ما تحت ہو یا کوئ

جگہ پر واپس لوٹا کر دکھاؤ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اس کا مطلب تمہارا گمان باطل ہے۔ 

یقینا تمہارا ایک آقا ہے اور یقینا ایک دن آئے گا جس میں وہ آقا ہر ایک کو اسکے عمل کی جزا 

 دے گا۔

 
آ ِانْ  ِبْْيَ  فََامَّ    11ََكَن ِمَن الُْمَقرَّ

 پس جو کوئی بارگاہ اٰلہی سے قریب ہوگا۔

 
َُّت نَِعْْيٍ    َجن َرُْيَاٌن ڏ وَّ ٌِ وَّ  11فََرْو

 اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔

 
ِب الَْيِمْْيِ  آ ِاْن ََكَن ِمْن َاْْصه    11َوَامَّ

 (۱)ں میں سے ہے والو( ہاتھ)اور جو شخص داہنے 

یہ دوسری قسم ہے، عام مومنین۔ یہ بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں گے، تاہم  ۱۔٢۰

درجات میں سابقین سے کمتر ہوں گے۔ موت کا فرشتے ان کو بھی سالمتی کی خوشخبری دیتے 

 ہیں۔
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ِب الَْيِمْْيِ    َ ِمْن َاْْصه ٌ ِلَّ  ۭ 10فََسَله

 تو داہنے والوں میں سے ہے۔تو بھی سالمتی ہے تیرے لئے کہ 

 
ِْْٰيَ   اۗل ِبْْيَ الضَّ آ ِاْن ََكَن ِمَن الُْمَكٰذِ   11َوَامَّ

 (۱)لیکن اگر کوئی جھٹالنے والوں گمراہوں میں سے ہے 

یہ تیسری قسم ہے جنہیں آغاز سورت میں کہا گیا تھا، بائیں ہاتھ والے یا حاملین نحوست۔  ۱۔٢۴

 س اس کی نحوست عذاب جہنم کی صورت میں بھگتیں گے۔یہ اپنے کفر و نفاق کی سزا یا

 
ْْيٍ  ْن َْحِ ٌل ِمٰ    11فََُنُ

 تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے۔

 
تَْصِلَيُة َجِحــْْيٍ    11وَّ

 اور دوزخ میں جانا ہے۔

 
َذا لَهَُو َحقُّ الَْيِقْْيِ   ۚ 11ِانَّ ھه

 یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔

 
ْح ِِب  بِٰ َِٰك الَْعِظْْيِ  فَس َ ِ َرب ْْ11   

 (۱)پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر 

حدیث میں آتا ہے کہ دو کلمے ہللا کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے اور وزن میں  ۱۔ ٢٦

ِ اْلَعِظْیِم  ِ َو بَِحْمِدِہ ُسْبَحاَن ہللٰاٰ  ۔(صحیح بخاری)بھاری۔ ُسْبَحاَن ہللٰاٰ

 

 

 سورة الحدید
 (۴٢۔ تعداد آیات  ٢۷سورة الحدید ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ٍء قَدِ  ِت َواَْلَْرِض ۚ يُـْحٖي َويُِمْيُت ۚ َوُهَو عَٰله ُكِٰ ََشْ وه مه  Ąيٌْر   ََلٗ ُمِْلُ السَّ

آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی وہ ہرچیز پر قادر 

 ہے۔

 
ٍء عَِلْْيٌ     ِٰ ََشْ ُُ اِهُر َوالَْباِطُن ۚ َوُهَو ِب ِخُر َوالظَّ ُل َواَْله  Ǽُهَو اَْلَوَّ

و بخوبی جاننے واال وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، وہ ہرچیز ک

 (۱)ہے 
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وہی اول ہے یعنی اس سے پہلے کچھ نہ تھا، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہ  ۱۔۲

ہوگی، وہی ظاہر ہے۔ یعنی وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں، وہی باطن ہے، یعنی 

 باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے۔

 
وه  مه ْي َخلََق السَّ ِ ــُرُج مِ ُهَو اَّلَّ ى عََٰل الَْعْرِش ۭ يَْعََلُ َما يَـِلُج ِِف اَْلَْرِض َوَما َُيْ ٍم ُُثَّ اْسـَتوه َماِۗء َوَما يَْعُرُج ِفْْيَا ۭ ِت َواَْلَْرَض ِِفْ ِسـتَِّة َاَّيَّ ِْنَا َوَما يََْنُِل ِمَن السَّ

ُ ِبَما تَْعَملُْوَن   Ćبَِصْْيٌ   َوُهَو َمَعُُكْ َاْيَن َما ُكْنَُتْ ۭ َواّلٰله

ہوگیا۔ اور ( ۱)وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی 

اور جو ( ۲)اور جو اس سے نکلے ( ۴)وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے 

اور جہاں کہیں تم ہو وہ ( ٢)اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے ( ٤)آسماں سے نیچے آئے 

 اور جو تم کر رہے ہو وہ ہللا دیکھ رہا ہے۔( ٦)ارے ساتھ ہے تمہ

ُ الَِّذْي َخلََق السَّٰمٰوِت َوااْلَْرَض فِْي ِستَِّة اَیَّاٍم ثُمَّ اْستَٰوى َعلَي ) اس مفہوم کی آیات ۱۔٤ اِنَّ َربَُّكُم ہللٰاٰ

الشَّ  ۘ  اْلَعْرِش یُْغِشي الَّْیَل النَّھَاَر یَْطلُبُٗه َحثِْیثًا   ٰرتٍ وَّ ااََل لَهُ اْلَخْلُق ۘ  بِاَْمِرٖہ   ۘ  ْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجْوَم ُمَسخَّ

ُ َربُّ اْلٰعلَِمْیَن  ۘ  َوااْلَْمُر   ُ الَِّذْي َخلََق السَّٰمٰوِت )، (52:۔ االعراف7( 52تَٰبَرَك ہللٰاٰ اِنَّ َربَُّكُم ہللٰاٰ

ُ  ۘ  بَْعِد اِْذنِٖه   ۘ  َما ِمْن َشفِْیٍع ااِلَّ ِمنْ ۘ  ي اْلَعْرِش یَُدبُِّر ااْلَْمَر  َوااْلَْرَض فِْي ِستَِّة اَیَّاٍم ثُمَّ اْستَٰوى َعلَ  ٰذلُِكُم ہللٰاٰ

ُ الَِّذْي َخلََق السَّٰمٰوِت َوااْلَْرَض َوَما بَْینَھَُما )، (1:۔یونس30( Ǽاَفاََل تََذكَُّرْوَن   ۘ  َربُُّكْم فَاْعبُُدْوہُ   ہللَاٰٰ

اَل َشفِْیعٍ  ۭۭ ٍم ثُمَّ اْستَٰوي َعلَي اْلَعْرِش تَِّة اَیَّاـفِْي سِ  لِيٍّ وَّ ْن ُدْونِٖه ِمْن وَّ ( Ćاَفاََل تَتََذكَُّرْوَن   ۭۭ َما لَُكْم مِّ

 وغیرھا من اآلیات میں گزر چکی ہیں، ان کے حواشی مالحظہ فرمالیے جائیں۔( 2:۔ السجدہ14

ہ جات کے جو بیج داخل ہوتے یعنی زمین میں بارش کے جو قطرے اور غلہ جات و میو ٢۔٤

 ہیں کی کیفیت کو وہ جانتا ہے۔ 

جو درخت، چاہے وہ پھلوں کے ہوں یا غلوں کے یا زینت اور آرائش کے اور خوشبو والے ( ۲)

پھولوں یہ جتنے بھی اور جیسے بھی باہر نکلتے ہیں۔ سب ہللا کے علم میں ہیں۔ جیسے دوسرے 

پاس ہیں تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں  مقام پر فرمایا اور ہللا تعاٰلی ہی کے

جانتا بجز ہللا کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں 

میں ہیں۔ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسکو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ کوئی زمین کے تاریک 

ور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر ا

 مبین میں ہیں۔

 بارش، اولے، برف تقدیر اور وہ احکام، جو فرشتے لے کر اترتے ہیں۔( ٤)

فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کر چڑھتے ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ہللا کی ( ٨)

 تے ہیں۔طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھ

یعنی تم خشکی میں ہو یا تری میں، رات ہو یا دن، گھروں میں ہو یا صحراؤں میں، ہر جگہ ( ٦)

ہر وقت وہ اپنے علم وبصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے ایک ایک عمل کو 

اَِن اْستَْغفُِرْوا )دیکھتا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو جانتا اور سنتا ہے۔ یہی مضمون  َربَُّكْم ثُمَّ وَّ

یُْؤِت ُكلَّ ِذْي فَْضٍل فَْضلَٗه   َسٰمًى وَّ تَاًعا َحَسنًا اِٰلٓى اََجٍل مُّ ا اِلَْیِه یَُمتِّْعُكْم مَّ َواِْن تََولَّْوا فَاِنِّْىٓ اََخاُف  ۭۭ تُْوبُْوٓ

ْن اََسرَّ ۭ  َسَوا)۔ (1:۔ہود33( Ǽَعلَْیُكْم َعَذاَب یَْوٍم َكبِْیٍر     ْنُكْم مَّ اْلقَْوَل َوَمْن َجھََر بِٖه َوَمْن ھَُو ٌء مِّ

اور دیگر آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے ( 30:۔ الرعد31( 30بِالنَّھَاِر  ۭ  بِالَّْیِل َوَساِربٌ  ۭ  ُمْستَْخفٍ 

 ۔
 

ُمْوُر  ِ تُْرَجُع اَْلُ ِت َواَْلَْرِض ۭ َوِاَٰل اّلٰله وه مه  Ĉََلٗ ُمِْلُ السَّ

 اسی کی ہے اور تمام کام اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی
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ُدْوِر    َّْيِل ۭ َوُهَو عَِلْْيٌۢ ِبَذاِت الصُّ َاَر ِِف ال َاِر َويُْوِلُج الِنَّ َّْيَل ِِف الِنَّ  Čيُْوِلُج ال

وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور سینوں کے بھید 

 عالم ہے۔ کا پورا

 
َمنُْوا ِمنُُْكْ وَ  ْيَن اه ِ َتْخلَِفْْيَ ِفْيِه ۭ فَاَّلَّ س ْ ا َجَعلَُُكْ مُّ ِ َوَرُسْوَِلٖ َوَانِْفُقْوا ِممَّ ِمنُْوا ِِبّلٰله  Ċَانَْفُقْوا لَهُْم َاْجٌر َكِبْْيٌ   اه

ہللا پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں ہللا نے 

جانشین بنایا ہے پس تم میں سے جو ایمان الئیں اور خیرات کریں انہیں بہت ( دوسروں کا)تمہیں 

 بڑا ثواب ملے گا۔

 
ُُِٰكْ َوقَْد َاَخَذ ِمْيثَاقَُُكْ اِ  ُسْوُل يَْدُعْوُُكْ ِلُتْؤِمنُْوا ِبَرب ِ ۚ َوالرَّ ْؤِمنِْْيَ َوَما لَُُكْ ََل تُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله  Ď  ْن ُكْنَُتْ مُّ

تم ہللا پر ایمان کیوں نہیں التے؟ حاالنکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان النے کی دعوت 

 (۱)دے رہا ہے اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے 

ابن کثیر نے اخذ کا فاعل الرسول کو بنایا ہے اور مراد وہ بیعت لی ہے جو رسول ہللا صلی  ۱۔۲

 علیہ وسلم صحابہ کرام سے لیتے تھے کہ خوشی اور ناخوشی ہر حالت میں اطاعت کرنی ہللا

ہے اور امام ابن جریر کے نزدیک اس کا فاعل ہللا ہے اور مراد وہ عہد ہے جو ہللا تعاٰلی نے 

تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب انہیں آدم علیہ السالم کی پشت سے نکاال تھا، جو عہد 

ْن َحْیُث اَل یَْعلَُمْوَن  )التا ہے، جس کا ذکر الست کہ ۔ 7( ښ۱۲۴َوالَِّذْیَن َكذَّبُْوا بِٰاٰیتِنَا َسنَْسـتَْدِرُجھُْم مِّ

 میں ہے۔( 344:االعراف

 
ِت ِاَٰل النُّْوِر ۭ َوِانَّ  لُمه َن الظُّ رَِجُُكْ ِمٰ ْٰ نهٍت ِلُٰي يهتٍۢ بَيِٰ ْي يََُنُِٰل عَٰله َعْبِدٖهٓ اه ِ ِحْْيٌ      ُهَو اَّلَّ َ ِبُُكْ لََرُءْوٌف رَّ  Ḍاّلٰله

ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی ( ہللا)وہ 

 طرف لے جائے یقیناً ہللا تعاٰلی تم پر نرمی کرنے واال رحم کرنے واال ہے۔

 
ِ وَ   َوَما لَُُكْ َاَلَّ تُْنِفُقْوا ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله

ِٕ
ى
ۗ ْن َانَْفَق ِمْن قَْبِل الَْفْتِح َوقهتََل ۭ ُاوله َتِوْي ِمنُُْكْ مَّ ِت َواَْلَْرِض ۭ ََل يَس ْ وه مه اُث السَّ ِ ِمْْيَ يَْن َانَْفُقْوا ّلِلٰه ِ َن اَّلَّ َك َاْعَظُم َدَرَجًة ِمٰ

ُ ِبَما ّنه ۭ َواّلٰله ُ الُْحس ْ عََد اّلٰله تَلُْوا ۭ َولُُكًّ وَّ     01تَْعَملُْوَن َخِبْْيٌ    ِمْنْۢ بَْعُد َوقه

تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم ہللا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی 

ہللا ہی ہے تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل ہللا دیا ہے ( تنہا)میراث کا مالک 

کے بہت بڑے درجے ہیں جنہوں نے بلکہ ان ( ۱)برابر نہیں ( دوسروں کے)اور قتال کیا ہے وہ 

ہاں بھالئی کا وعدہ تو ہللا تعاٰلی کا ان سب سے ہے ( ۴)فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے، 

 جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے ہللا خبردار ہے۔( ۲)

فتح سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے۔ بعض نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین  ۱۔۱۰

جھ کر اسے مراد لیا ہے۔ بہر حال صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے قبل مسلمان تعداد کا مصداق سم

اور قوت کے لحاظ سے بھی کم تر تھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان 

حاالت میں ہللا کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا، دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے 

تھا، جب کہ فتح مکہ کے بعد یہ صورت حال بدل گئی۔ مسلمان قوت وتعداد میں دل گردے کا کام 

بھی بڑھتے چلے گئے اور انکی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگئی۔ اس میں ہللا 

 تعاٰلی نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا کہ یہ اجر میں برابر نہیں ہوسکتے۔ 

انفاق اور جہاد، دونوں کام نہایت کٹھن حاالت میں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کیونکہ پہلوں کا ( ۴)

کہ اہل فضل و عزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت کے 
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نزدیک شرف وفضل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی ہللا عنہ سب سے مقدم ہیں، کیونکہ 

ل اور مجاہد اول بھی وہی۔ اسی لیے رسول ہللا صلی ہللا علیہ مومن اول بھی وہی ہیں اور منفق او

وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی ہللا عنہ کو اپنی زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے 

نے انہیں استحقاق خالفت میں مقدم رکھا۔ ( صحابہ کرام)آگے کیا، اور اسی بنیاد پر مومنوں 

 رضی ہللا عنہم و رضوا عنہ۔

وضاحت فرما دی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان شرف و فضل میں فرق تو اس میں ( ۲)

ضرور ہے لیکن فرق درجات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام 

ایمان اور اخالق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے تھے، جیسا کہ بعض حضرات، حضرت 

ر بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے بارے معاویہ ان کے والد حضرت ابو سفیان اور دیگ

میں ہرزہ سرائی یا انہیں طلقاء کہہ کر انکی تنقیص و اہانت کرتے ہیں۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

نے تمام صحابہ کرام رضی ہللا عنہم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ال تسبوا اصحابی میرے 

ہاتھوں میں میری جان ہے کہ اگر صحابہ پر سب و شتم نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے 

تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہللا کی راہ میں خرچ کردے تو وہ میرے 

 صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے بھی برابر نہیں۔

 
ٓ َاْجٌر َكرِ  ِعَفٗه ََلٗ َوََلٗ نًا فَُيضه َ قَْرًضا َحس َ ْي يُْقرُِض اّلٰله ِ ٌ   َمْن َذا اَّلَّ َْ00 ۚ 

کون ہے جو ہللا تعاٰلی کو اچھی طرح قرض دے پھر ہللا تعاٰلی اسے اس کے لئے بڑھاتا چال 

 (۱)جائے اور اس کے لئے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ 

ہللا کو قرض حسن دینے کا مطلب ہے، ہللا کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، یہ مال، جو ( ۱)

ا ہے، ہللا ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسے قرض قرار انسان ہللا کی راہ میں خرچ کرت

دینا، یہ ہللا کا فضل و احسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی 

 ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔

 
يَْما ْم َوِِبَ ى نُْوُرُِهْ بَْْيَ َايِْدُّْيِ ِِلَ ُهَو الَْفْوُز الَْعِظْْيُ يَْوَم تََرى الُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنهِت يَْسعه ْيَن ِفْْيَا ۭذه ِِلِ َِتَا اَْلَِْنهُر خه رِْي ِمْن ََتْ ٰهٌت َّتْ ىُُكُ الَْيْوَم َجن ْم بُّْشه  ۚ 01   ِِنِ

دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور انکے آگے آگے اور ان ( قیامت کے)

توں کی خوشخبری ہے جنکے نیچے نہریں جاری آج تمہیں ان جن( ۱)کے دائیں دوڑ رہا ہوگا 

 (۴)ہیں جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بڑی کامیابی 

یہ عرصہ محشر میں پل صراط میں ہوگا، یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کا صلہ  ۱۔۱۴

ہوگا، جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کرلیں گے۔ امام ابن کثیر اور امام 

جریر وغیرہما نے َو بِاَْیَمانِِھْم کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھوں میں ان کے  ابن

 اعمال نامے ہوں گے۔

 یہ وہ فرشتے کہیں گے جو ان کے استقبال اور پیشوائی کے لیے وہاں ہوں گے۔( ۴)

 
َمنُوا انْ  ْيَن اه ِ ُت ِلَّلَّ ِفقه ِفُقْوَن َوالُْمنه ُّْوِرُُكْ ۚ ِقْيَل اْرِجُعْوا َوَراَۗءُُكْ فَالَْتِمُسْوا نُْوًرا ۭ فَُْضَِب بَيَِْنُْم ِبُسْوٍر يَْوَم يَُقْوُل الُْمنه ُة ُظُرْوََن نَْقتَِبْس ِمْن ن ْْحَ ٗ َِبٌب ۭ َِبِطُنٗه ِفْيِه الرَّ َلَّ

 ۭ 01َوَظاِهُرٗه ِمْن ِقَبِِلِ الَْعَذاُب   

ے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے اس دن منافق مرد و عورت ایمانداروں سے کہیں گ

اور ( ۱)نور سے کچھ روشنی حاصل کرلیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ 

ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس ( ۴)روشنی تالش کرو پھر ان کے اور ان کے درمیان 

اور باہر کی طرف عذاب ( ٤)میں دروازہ بھی ہوگا اس کے اندرونی حصہ میں تو رحمت ہوگی 

 (٢)ہوگا۔
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یہ منافقین کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ ان کی روشنی میں چلیں گے، پھر ہللا  ۱۔۱۲

 تعاٰلی منافقین پر اندھیر مسلط فرما دے گا، اس وقت وہ اہل ایمان سے یہ کہیں گے۔

کی پونجی لے کر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جاکر اسی طرح ایمان اور عمل صالح  ۴۔۱۲

آؤ، جس طرح ہم الئے ہیں یا مذاق کے طور پر اہل ایمان کہیں گے کہ پیچھے جہاں سے ہم نور 

 الئے تھے وہی جا کر تالش کرو۔ 

 یعنی مومنین اور منافقین کے درمیان۔  ۲۔۱۲

 اس سے مراد جنت ہے جس میں اہل ایمان داخل ہوچکے ہوں گے۔( ٤)

 م ہوگی۔یعنی وہ حصہ ہے جس میں جہن( ٢)

 
َّْصَُتْ َواْرتَبَُْتْ  ِكنَُُّكْ فَتَْنَُتْ َانُْفَسُُكْ َوتََرب َعُُكْ ۭ قَالُْوا بَٰله َوله ِ الْغَُرْوُر   يُنَاُدْوَِنُْم َالَْم نَُكْن مَّ ُُكْ ِِبّلٰله ِ َوغَرَّ ْتُُكُ اَْلََماِِنُّ َحِٰته َجاَۗء َاْمُر اّلٰله  01َوغَرَّ

وہ کہیں گے ہاں تھے تو سہی ( ۱)گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے یہ چال چال کر ان سے کہیں 

اور شک ( ۲)تھا اور وہ انتظار میں ہی رہے ( ۴)لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسا رکھا 

یہاں تک کہ ( ۲)تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا ( ٤)وشبہ کرتے رہے 

ں ہللا کے بارے میں دھوکے رکھنے والے نے دھوکے میں اور تمہی( ٦) ہللا کا حکم آپہنچا 

 (۷)رکھا۔

یعنی دیوار حائل ہونے پر منافقین مسلمانوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمھارے ساتھ  ۱۔۱٤

 نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور جہاد وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ 

 تم نے اپنے دلوں میں کفر اور نفاق چھپا رکھا تھا۔  ۴۔۱٤

 کہ شاید مسلمان کسی گردش کا شکار ہوجائیں ۲۔۱٤

 دین کے معاملے میں، اسی لیے قرآن کو مانا نہ دالئل ومعجزات کو۔ ٤۔۱٤

 جس میں تمہیں شیطان نے مبتال کیے رکھا۔۲۔۱٤

 یعنی تمہیں موت آگئی، یا مسلمان باآلخر غالب رہے اور تمہاری آرزوں پر پانی پھر گیا۔  ٦۔ ۱٤

کے حلم اور اس کے قانون امہال کی وجہ سے تمہیں شیطان نے دھوکے میں یعنی ہللا ۷۔۱٤

 ڈالے رکھا۔

 
ىُُكُ النَّاُر ۭ ِِهَ َمْولهىُُكْ ۭ َوِبئْ  ْيَن َكَفُرْوا ۭ َمْاوه ِ ََل ِمَن اَّلَّ  01َس الَْمِصْْيُ   فَالَْيْوَم ََل يُْؤَخُذ ِمنُُْكْ ِفْديٌَة وَّ

کا ٹھکانا ( سب)قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے تم ( اور نہ بدلہ)الغرض، آج تم سے فدیہ 

 اور وہ برا ٹھکانا ہے۔( ۱)دوزخ ہے وہی تمہاری رفیق ہے 

مولٰی اسے کہتے ہیں جو کسی کے کاموں کا متولی یعنی ذمے دار بنے گویا اب جہنم ہی ۱۔۱۲

ہتے ہیں کہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ انہیں سخت سے سخت تر عذاب کا مزا چکھائے بعض ک

ہمیشہ ساتھ رہنے والے کو بھی مولٰی کہہ لیتے ہیں یعنی اب جہنم کی آگ ہی ان کی ہمیشہ کی 

ساتھی اور رفیق ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ ہللا تعاٰلی جہنم کو بھی عقل وشعور عطا فرمائے گا 

ہیں پس وہ کافروں کے خالف غیظ وغضب کا اظہار کرے گی، یعنی ان کی والی بنے گی اور ان

 عذاب الیم سے دوچار کرے گی۔

 
ِ َوَما نََزَل ِمَن الَْحٰقِ   َوََل يَُكْونُوْ  ْكِر اّلٰله َشَع قُلُْوُّبُْم َِّلِ َمنُْوٓا َاْن ََّتْ ْيَن اه ِ ِن ِلَّلَّ ُم اَْلََمُد فَقََسْت قُلُْوُّبُْم َۭالَْم ََّيْ َب ِمْن قَْبُل فََطاَل عَلَْْيِ ْيَن ُاْوتُوا اْلِكته ِ َوَكِثْْيٌ  ا ََكَّلَّ

ِْنُْم فهِسُقْوَن     01ِمٰ

کیا اب تک ایمان والوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر اٰلہی سے اور جو حق اتر چکا 

اور ان کی طرح نہ ہوجائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی ( ۱)ہے اس سے نرم ہوجائیں 
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اور ان میں بہت سے ( ۲)ئے پھر جب زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہوگ( ۴)تھی 

 (٤)فاسق ہیں۔ 

خطاب اہل ایمان کو ہے اور مطلب ان کو ہللا کی یاد کی طرف مذید متوجہ اور قرآن  ۱۔ ٦ ۱

کریم سے کسب ہدایت کی تلقین کرنا ہے خشوع کے معنی ہیں دلوں کا نرم ہو کر ہللا کی طرف 

 جھک جانا حق سے مراد قرآن کریم ہے۔

 ارٰی ہیں، یعنی تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ جیسے یہود و نص ۴۔۱٦

چنانچہ انہوں نے ہللا کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کردی اس کے عوض دنیا کا ثمن  ۲۔ ٦ ۱

قلیل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنا لیا، اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہللا کے دین میں 

 لوگوں کی تقلید اختیار کرلی۔

 ے دل فاسد اور اعمال باطل ہیں۔یعنی ان ک ٤۔ ٦ ۱

 
يهِت لََعلَُُّكْ تَْعِقلُْوَن    َّا لَُُكُ اَْله َّن َ يُـْحِي اَْلَْرَض بَْعَد َمْوَِتَا ۭ قَْد بَي  01ِاْعلَُمْوٓا َانَّ اّلٰله

یقین مانو کہ ہللا ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ہم نے تو تمہارے لئے اپنی 

 کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ آیتیں بیان

 
   ٌ َْ َعُف لَهُْم َولَهُْم َاْجٌر َكِر ُّضه نًا ي َ قَْرًضا َحس َ قهِت َوَاقَْرُضوا اّلٰله ٰدِ ِقْْيَ َوالُْمصَّ ٰدِ  01ِانَّ الُْمصَّ

بیشک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو ہللا کو خلوص کے ساتھ 

اور ان کے لئے پسندیدہ اجر و ثواب ( ۱)ہ بڑھایا جائے گا قرض دے رہے ہیں۔ ان کے لئے ی

 (۴)ہے۔ 

یعنی ایک کے بدلے میں کم ازکم دس گنا اور اس سے زیادہ سات سو گنا بلکہ اس سے  ۱۔۱۲

بھی زیادہ تک۔ اور یہ زیادتی اخالص نیت، حاجت وضرورت اور مکان کی بنیاد پر ہو سکتی 

 ہے۔

 جنکو کبھی زوال اور فنا نہیں۔ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں، ۴۔۱۲

 
ْم ۭ لَهُْم اَ  ِ هََداُۗء ِعْنَد َرّٰبِ يُْقْوَن ڰ َوالشُّ ٰدِ َك ُِهُ الٰصِ

ِٕ
ى
ۗ ٓ ُاوله ِ َوُرُسِِلٖ َمنُْوا ِِبّلٰله ْيَن اه ِ ُب الَْجحِ َواَّلَّ َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ يهِتنَآ ُاوله بُْوا ِِبه ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ ْْيِ   ْجُرُِهْ َونُْوُرُِهْ ۭ َواَّلَّ

01   

ہللا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں 

ان کے لئے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو 

 جھٹالتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔

 
نَْيا لَِعٌب وَّ  وُة الُّ ََّما الَْحيه تََفاُخرٌۢ بَيْنَُُكْ َوتَََكثٌُر ِِف اَْلَْمَواِل َواَْلَْوََلِد ۭ ََكَثَِل غَْيٍث َاْْعََب اْلُكفَّارَ ِاْعلَُمْوٓا َان ِزيْنٌَة وَّ ا ُُثَّ يَُكْوُن لَهٌْو وَّ ىُه ُمْصَفرًّ ْيُج فَََته  نََباتُٗه ُُثَّ َُّيِ

َن  َمْغِفَرةٌ ِمٰ ِخَرِة عََذاٌب َشِديٌْد   وَّ ٌُ الُْغُرْوِر  ُحَطاًما َۭوِِف اَْله نَْيآ ِاَلَّ َمتَا وُة الُّ ِ َوِرْضَواٌن ۭ َوَما الَْحيه  11اّلٰله

اور ( و غرور)خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشہ زینت اور آپس میں فخر 

مال اوالد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتالنا ہے، جیسے بارش اور اس کی پیداوار 

چھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم کسانوں کو ا

اور ہللا کی ( ۱)دیکھتے ہو پھر وہ باکل چورا چورا ہوجاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب 

اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی ( ۴)مغفرت اور رضامندی ہے 

 نہیں ہے۔

ے جو دنیا کے کھیل کود میں ہی مصروف رہے اور اسی کو انہوں یعنی اہل کفر کے لئ ۱۔۴۰

 نے حاصل زندگی سمجھا۔ 
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یعنی اہل ایمان و طاعت کے لئے، جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھا، بلکہ اسے  ۴۔۴۰ 

عارضی، فانی اور داراال متحان سمجھتے ہوئے ہللا کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی 

 گزاری۔

 
َمنُْوا ِِب َساِبُقوْٓ  ْيَن اه ِ ْت ِلَّلَّ َماِۗء َواَْلَْرِض   ُاِعدَّ ُُِٰكْ َوَجنٍَّة َعْرُضهَا َكَعْرِض السَّ ب ْن رَّ ُ ُذو الَْفْضِل ا ِاٰله َمْغِفَرٍة ِمٰ ََّشاُۗء ۭ َواّلٰله ِ يُْؤِتْيِه َمْن ي ِِلَ فَْضُل اّلٰله ِ َوُرُسِِلٖ ۭ ذه ّلٰله

 10الَْعِظْْيِ   

اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت ( ۱)ب کی مغفرت کی طرف دوڑو اپنے ر( آؤ)

یہ ان کے لئے بنائی گئی ہے جو ہللا پر اور اس ( ۴)آسماں و زمین کی وسعت کے برابر ہے 

اور ہللا بڑے فضل واال ( ۲)کے رسولوں ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہللا کا فضل ہے جس چاہے دے 

 (٤)ہے۔ 

لنصوح کی طرف کیونکہ یہی چیزیں مغفرت رب کا ذریعہ یعنی اعمال صالحہ اور توبۃ ا۱۔۴۱

 ہیں۔

اور جس کا عرض اتنا ہو، اس کا طول کتنا ہوگا؟ کیونکہ طول عرض سے زیادہ ہی ہوتا  ۴۔۴۱

 ہے

ظاہر ہے اس کی چاہت اسی کے لیے ہوتی ہے جو کفر و معصیت سے توبہ کر کے ایمان  ۲۔۴۱

لیے وہ ایسے لوگوں کو ایمان صالحہ کی توفیق وعمل صالح کی زندگی اختیار کر لیتا ہے اسی 

 سے بھی نوازتا دیتا ہے۔

وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے جس کو وہ کچھ دے کوئی روک نہیں سکتا اور  ٤۔۴۱

 جس سے روک لے اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔

 
ِصْيَبٍة ِِف اَْلَْرِض  ِ يَِسْْيٌ   َمآ َاَصاَب ِمْن مُّ ِِلَ عََٰل اّلٰله َاَها ۭ ِانَّ ذه ََّْبَ ْن قَْبِل َاْن ن ٍب ِمٰ ٓ َانُْفِسُُكْ ِاَلَّ ِِفْ ِكته  ښ11َوََل ِِفْ

مگر اس سے پہلے کہ ( ۴)تمہاری جانوں میں ( خاص)نہ ( ۱)نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے 

 (۲) تعاٰلی پر بالکل آسان ہے۔ ہم پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ کام ہللا

 مثالً قحط، سیالب اور دیگر آفات زمینی اور آسمانی۔  ۱۔۴۴

 مثالً بیماریاں، تعب و تکان اور تنگ دستی وغیرہ۔  ۴۔۴۴

یعنی ہللا نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی باتیں لکھ دی ہیں  ۲۔۴۴

نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار پہلے ہی ساری  جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہللا

 تقدیریں لکھ دی تھیں۔

 
ـــوْ  ُٰ َتاٍل فَ ْٰ بُّ ُكَّ ُم ُ ََل ُُيِ تهىُُكْ ۭ َواّلٰله َسْوا عَٰله َما فَاتَُُكْ َوََل تَْفَرُحْوا ِبَمآ اه   11ِرَۨ ِلَٰكْيََل ًَتْ

ا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر گھمنڈ میں تاکہ تم اپنے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جای

 اور گھمنڈ اور شیخی خوروں کو ہللا پسند نہیں فرماتا۔( ۱)آجاؤ 

یہاں جس حزن اور فرح سے روکا گیا ہے وہ غم اور خوشی ہے جو انسان کو ناجائز  ۱۔۴۲

 کاموں تک پہنچا دیتی ہے ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا یہ ایک فطری عمل

ہے لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے کہ ہللا کی مشیت اور تقدیر ہے جزع فزع کرنے سے 

 کوئی اس میں تبدیلی نہیں آسکتی اور راحت پر اتراتا نہیں ہللا کا شکر ادا کرتا ہے۔

 
 َ ََّتَولَّ فَِانَّ اّلٰله ُمُرْوَن النَّاَس ِِبلُْبْخِل ۭ َوَمْن ي ْيَن يَْبَخلُْوَن َوََّيْ ِ  11ُهَو الَْغِنُّ الَْحِمْيُد   اَّلَّ

( ۱)جو بھی منہ پھیرے ! بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں، سنو( خود بھی)جو 

 ہللا بےنیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
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 یعنی انفاق فی سبیل ہللا سے، کیونکہ اصل بخل یہی ہے۔ ۱۔۴٤

 
نهِت  ٌس َشدِ لََقْد َاْرَسلْنَا ُرُسلَنَا ِِبلَْبيِٰ اَن ِلَيُقْوَم النَّاُس ِِبلِْقْسطِ ۚ َوَاْنَزلْنَا الَْحِديَْد ِفْيِه َِبْ َب َوالِْمَْيَ ٗه َوَانَْزلْنَا َمَعهُُم اْلِكته َّْنُّصُ ُ َمْن ي َمنَاِفُع ِللنَّاِس َوِلَيْعََلَ اّلٰله يٌْد وَّ

َ قَِوي  َعزِْيٌز    11َوُرُسَِلٗ ِِبلَْغْيِب ِۭانَّ اّلٰله

اً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یقین

جس میں ( ۴)تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں اور ہم نے لوہے کو اتارا ( ۱)نازل فرمایا ( ترازو)

اور اس لئے ( ٤)اور لوگوں کے لئے اور بھی بہت سے فائدے ہیں ( ۲)سخت ہیبت اور قوت ہے 

( ۲) جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بےدیکھے کون کرتا ہے بھی کہ ہللا

 بیشک ہللا قوت واال زبردست ہے۔

میزان سے مراد انصاف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا  ۱۔۴٢

 ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ ترازو کیا ہے ترازو کے اتارنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ترازو کی

 طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر پورا پورا حق دو۔

یہاں بھی اتارا، پیدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی میں ہے۔ لوہے سے  ۴۔۴٢ 

 بیشمار چیزیں بنتی ہیں یہ سب ہللا کے الہام وارشاد کا نتیجہ ہے جو اس نے انسان کو کیا ہے۔ 

سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں جیسے تلوار، نیزہ، بندوق وغیرہ جن سے دشمن  یعنی لوہے ۲۔۴۲

 پر وار کیا جا سکتا ہے اور اپنا دفاع بھی۔

یعنی جنگی ہتھیاروں کے عالوہ بھی لوہے سے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو  ٤۔۴۲

ئی اور گھروں میں اور مختلف صنعتوں میں کام آتی ہیں جیسے چھریاں، چاقو، قینچی، سو

 عمارت وغیرہ کا سامان اور چھوٹی بڑی مشینیں اور سازو سامان۔

یعنی رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر ہللا کو  ۲۔۴۲

 دیکھے بغیر ایمان التا اور ان کی مدد کرتا ہے۔

سول کی مدد اس کو اس بات کی حاجت نہیں کہ لوگ اس کے دین کی اور اس کے ر  ٦۔ ۴۲

کریں بلکہ وہ چاہے تو اس کے بغیر ہی ان کو غالب فرما دے لوگوں کو تو ان کی مدد کرنے کا 

حکم ان کی اپنی بھالئی کے لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ اس طرح اپنے ہللا کو راضی کرکے اس کی 

 مغفرت کے مستحق بن جائیں۔

 
ِهْْيَ َوَجعَ  ِابْره ِْنُْم فهِسُقْوَن   َولََقْد َاْرَسلْنَا نُْوًحا وَّ هَْتٍد ۚ َوَكِثْْيٌ ِمٰ َب فَِمِْنُْم مُّ َة َواْلِكته َما النُُّبوَّ َِتِ َـّ  11لْنَا ِِفْ ُذٰرِي

بھیجا اور ہم نے دونوں کو اوالد ( پیغمبر بنا کر)کو ( علیہما السالم)بیشک ہم نے نوح اور ابراہیم 

افتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان پیغمبری اور کتاب جاری رکھی تو ان میں کچھ تو راہ ی

 رہے۔

 
ْيَل ڏ َوَجَعلْنَ  َْنِ تَيْنهُه اَْلِ َ َواه ََ ََ ابِْن َمْر ََثِرِِهْ ِبُرُسِلنَا َوقَفَّْينَا ِبِعيْ  اه

ٓ ًة ۭ َوَرْهَباِنيََّةَۨ ابَْتدَ ُُثَّ قَفَّْينَا عَٰله َرْْحَ ََّبُعْوُه َرْافًَة وَّ ْيَن ات ِ ْم ِاَلَّ ا ِِفْ قُلُْوِب اَّلَّ َا عَلَْْيِ ُعْوَها َما َكَتبِْنه

َمنُْوا ِمِْنُْم َاْجَرُِهْ ۚ وَ  ْيَن اه ِ تَيْنَا اَّلَّ ِ فََما َرَعْوَها َحقَّ رِعَايـَـَِتَا ۚ فَاه ِْنُْم فهِسُقْوَن   ابِْتَغاَۗء ِرْضَواِن اّلٰله  11َكِثْْيٌ ِمٰ

ہے اور ان کے بعد عیسٰی بن مریم ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے درپے بھیجتے ر

کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں ( علیہ السالم)

تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی ( ترک دنیا)ہاں رہبانیت ( ۱)شفقت اور رحم پیدا کر دیا 

سوا انہوں نے اس ( ٤)رضا جوئی کے۔کیا تھا سو ہللا کی ( ۲)ہم نے ان پر اسے واجب نہ ( ۴)

پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان الئے انہیں اس کا اجر دیا تھا ( ٢)کی پوری رعایت نہ کی 

 اور ان میں زیادہ تر نافرمان لوگ ہیں۔( ٦)
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َرْأفَةً، کے معنی نرمی اور رحمت کے معنی شفقت کے ہیں ۔ پیروکاروں سے مراد  ۱۔۴۷

م کے حواری ہیں، یعنی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار حضرت عیسٰی علیہ السال

اور محبت کے جذبات پیدا کر دئیے۔ جیسے صحابہ کرام رضی ہللا عنہم اجمعین ایک دوسرے 

کے لیے رحیم و شفیق تھے۔ رحماء بینہم۔ یہود، آپس میں اس طرح ایک دوسرے کی ہمدر اور 

 الم کے پیروکار تھے۔غم خوار نہیں، جیسے حضرت عیسٰی علیہ الس

کی طرف منسوب ہے اس صورت میں ( درویش)سے ہے یا رھبان ( خوف)َرْھبَانِیَّةً رھب  ۴۔۴۷

رے پر پیش رہے گا، یا اسے رہبنہ کی طرف منسوب مانا جائے تو اس صورت میں رے پر 

سی جنگل، زبر ہوگا۔ رہبانیت کا مفہوم ترک دنیا ہے یعنی دنیا اور عالئق دنیا سے منقطع ہو کر ک

صحرا میں جاکر ہللا کی عبادت کرنا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسٰی علیہ السالم کے 

بعد ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلی کردی، جسے ایک جماعت نے 

 قبول نہیں کیا۔ انہوں نے بادشاہوں کے ڈر سے پہاڑوں اور غاروں میں پناہ حاصل کرلی۔ یہ اس

کا آغاز تھا، جسکی بنیاد اضطرار پر تھی۔ لیکن انکے بعد آنے والے بہت سے لوگوں نے اپنے 

بزرگوں کی اندھی تقلید میں اس شہر بدری کو عبادت کا ایک طریقہ بنا لیا اور اپنے آپ کو 

گرجاؤں اور معبودوں میں محبوس کر لیا اور اسکے لیے عالئق دنیا سے انقطاع کو ضروری 

 سے تعبیر فرمایا ہے۔( خود گھڑنے)ا۔ اسی کو ہللا نے ابتداع قرار دے لی

یہ پچھلی بات کی تاکید ہے کہ یہ رہبانیت ان کی اپنی ایجاد تھی، ہللا نے اس کا حکم نہیں دیا ( ۲)

 تھا۔ 

یعنی ہم نے تو ان پر صرف اپنی رضا جوئی فرض کی تھی۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ  ٤۔۴۷

ی رضا تالش کرنے کے لئے کیا تھا۔ لیکن ہللا تعاٰلی نے وضاحت فرمادی انہوں نے یہ کام ہللا ک

کہ ہللا کی رضا، دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہوسکتی، چاہے 

 وہ کتنی ہی خوش نما ہو۔ ہللا کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوگی۔

الیا، لیکن اس کی انہوں نے پوری رعایت یعنی گو انہوں نے مقصد ہللا کی رضا جوئی بت( ٢)

 کے بجائے اتباع کا راستہ اختیار کرتے۔( بدعت ایجاد کرنے)نہیں کی، ورنہ وہ ابتداع 

 یہ وہ لوگ ہیں جو دین عیسٰی پر قائم رہے تھے۔( ٦)

 
ِمنُْوا ِبَرُسْوَِلٖ يُْؤِتُُكْ ِكْفلَ  َ َواه َُّقوا اّلٰله َمنُوا ات يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِحْْيٌ   َّيه ُ غَُفْوٌر رَّ َُُّكْ نُْوًرا تَْمُشْوَن ِبٖه َويَْغِفْر لَُُكْ ۭ َواّلٰله َعْل ل ِتٖه َوََيْ ْْحَ  ڌ11ْْيِ ِمْن رَّ

ہللا سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان الؤ ہللا تمہیں ! اے لوگوں جو ایمان الئے ہو

ے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو اور تمہیں نور د( ۱)اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا 

 گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، ہللا بخشنے واال مہربان ہے۔

یہ دگنا اجر اہل ایمان کو ملے گا جو نبی سے قبل پہلے کسی رسول پر ایمان رکھتے تھے  ۱۔۴۲

ایک دوسری ( صحیح بخاری)پھر نبی پر بھی ایمان لے آئے جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے 

تفسیر کے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہیں دوگنا اجر ملے گا، تو 

تفصیل کیلئے دیکھئے، تفسیر ابن )ہللا تعاٰلی نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی۔

 (کثیر

 
ِب َاَلَّ يـَـْقِدُرْوَن عَٰله ََشْ  ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظْْيِ  ِلٰئََلَّ يَْعََلَ َاْهُل اْلِكته ََّشاُۗء ۭ َواّلٰله ِ يُْؤِتْيِه َمْن ي ِ َوَانَّ الَْفْضَل ِبَيِد اّلٰله ْن فَْضِل اّلٰله    11ٍء ِمٰ

یہ اس لئے کہ اہل کتاب جان لیں کہ ہللا کے فضل کے حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں اور یہ 

 ے دے، اور ہللا ہے ہی بڑے فضل واال۔فضل ہللا ہی کے ہاتھ ہے وہ جسے چاہ( سارا)کہ 
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  28پارہ  
 

 سورة المجادلة
 (۴۴۔ تعداد آیات  ٢۲سورة المجادلة ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ُ قَْولَ  َع اّلٰله ْيعٌۢ  قَْد ََسِ َ ََسِ اُوَرمَُكَ ۭ ِانَّ اّلٰله ُ يَْسَمُع ََتَ ِ ڰ َواّلٰله ٓ ِاَٰل اّلٰله ا َوتَْشـَتِِكْ َِّّتْ ُّتَاِدُِلَ ِِفْ َزْوَِجَ  Ǻ بَِصْْيٌ     ال

یقیناً ہللا تعاٰلی نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر 

کر رہی تھی، ہللا تعاٰلی تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا  رہی تھی اور ہللا کے آگے شکایت

 بیشک ہللا تعاٰلی سننے دیکھنے واال ہے۔( ۱)

یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی ہللا عنہا کے واقعہ کی طرف جن کے  ۱۔۱

ھا خاوند حضرت اوس بن صامت رضی ہللا عنہ نے ان سے ظہار کرلیا تھا ظہار کو طالق سمج

جاتا تھا حضرت خولہ رضی ہللا عنہا سخت پریشان ہوئیں اس وقت تک اس کی بابت کوئی حکم 

نازل نہیں ہوا تھا اس لیے وہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم 

نے بھی کچھ توقف فرمایا اور وہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے بحث وتکرار کرتی رہیں جس پر 

آیات نازل ہوئیں جن میں مسئلہ ظہار اور اس کا حکم و کفارہ بیان فرمادیا گیا۔ حضرت عائشہ یہ 

رضی ہللا عنہا فرماتی ہیں کہ ہللا تعاٰلی کس طرح لوگوں کی باتیں سننے واال ہے کہ یہ عورت 

گھر کے ایک کونے میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنے خاوند کی شکایت 

ی رہی مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی لیکن ہللا نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن کرت

 لی، سنن ابن ماجہ المقدمہ۔ صحیح بخاری میں بھی تعلیقا اس کا مختصر ذکر ہے۔ کتاب التوحید۔

 
ْم ِۭاْن اُ  ههَِتِ ا ُهنَّ ُامَّ ــهِْم مَّ

ِٕ
ْن نَِٰساۗى هُِرْوَن ِمنُُْكْ ِمٰ ْيَن يُظه ِ َ لََعُفو  َاَّلَّ َن الَْقْوِل َوُزْوًرا ۭ َوِانَّ اّلٰله ُْم لََيُقْولُْوَن ُمنَْكًرا ِمٰ َِنُْم ۭ َوِاِنَّ ههَُتُْم ِاَلَّ ات َوَلْ  Ą غَُفْوٌر   مَّ

وہ ( یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں)تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں 

ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے،  دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتیں،

 (۴)یقینًا یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ ( ۱)

یہ اظہار کا حکم بیان فرمایا ہے کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں  ۱۔۴

پیٹھ کی طرح اپنی  بن جائے گی اگر ماں کے بجائے کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی

بیوی کو کہہ دے تو یہ ظہار ہے یا نہیں؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہما ہللا اسے بھی 

ظہار قرار دیتے ہیں جب کہ دوسرے علماء اسے ظہار تسلیم نہیں کرتے پہال قول ہی صحیح 

ے کہ تو معلوم ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی اختالف ہے کہ پیٹھ کی جگہ اگر کوئی یہ کہ

میری ماں کی طرح ہے پیٹھ کا نام نہ لے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ظہار کی نیت سے وہ 

مذکورہ الفاظ کہے گا تو ظہار ہوگا بصورت دیگر نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ ہللا کہتے ہیں کہ اگر 
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فعی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے گا جس کا دیکھنا جائز ہے تو یہ ظہار نہیں ہوگا امام شا

 رحمہ ہللا بھی کہتے ہیں کہ ظہار صرف پیٹھ کی طرح کہنے سے ہی ہوگا۔ فتح القدیر۔

 اسی لیے اس نے کفار کو اس قول منکر اور جھوٹ کی معافی کا ذریعہ بنا دیا۔ ۴۔۴ 

 
ْم ُُثَّ يَُعْوُدْوَن ِلَما قَالُْوا فَتَْحرِيُْر َرقََبةٍ  ِ

ِٕ
هُِرْوَن ِمْن ِنَٰسإِۗى ْيَن يُظه ِ ُ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْْيٌ    َواَّلَّ ِلُُكْ تُْوَعُظْوَن ِبٖه ۭ َواّلٰله ا   ۭ ذه تَـَماۗسَّ َـّ ْن قَْبِل َاْن ي  Ǽِمٰ

تو ان کے ( ۱)جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرلیں 

رنا ہے، اس کے ایک غالم آزاد ک( ۴)ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے 

 ذریعے تم نصیحت کئے جاتے ہو اور ہللا تعاٰلی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔

اب اس حکم کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ رجوع کا مطلب، بیوی سے ہم بستری کرنا  ۱۔۲

 چاہیں۔ 

ہو  ۔ اس کی طاقت نہ۴۔ ایک غالم آزاد کرنا ۱یعنی ہم بستری سے پہلے وہ کفارہ ادا کریں  ۴۔۲

تو پے درپے دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ عذر شرعی سے مراد بیماری یا سفر 

ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ ہللا کہتے ہیں کہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزے رکھنے کی طاقت 

نہ ہو تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھالئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو دو مد نصف صاع 

ر بعض کہتے ہیں ایک مد کافی ہے لیکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی سوا کلو او

کھانا اس طرح کھالیا جائے کہ وہ شکم سیر ہوجائیں یا اتنی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے ایک 

مرتبہ ہی سب کو کھالنا بھی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جاسکتی 

تاہم یہ ضروری ہے جب تک یہ تعداد پوری نہ ہوجائے اس وقت تک بیوی سے  ہے۔ فتح القدیر۔

 ہم بستری جائز نہیں۔

 
َتِطْع فَِاْطَعامُ  َّْم يَس ْ ا ۚ فََمْن ل ََّتَمـاۗسَّ ْد فَِصَياُم َشهَْريِْن ُمتََتاِبَعْْيِ ِمْن قَْبِل َاْن ي َّْم ََيِ ِِلَ ِلُتْؤِمنُ فََمْن ل ِ ۭ  ِسـتِْْٰيَ ِمْسِكْينًا ۭ ذه ِ َوَرُسْوَِلٖ ۭ َوِتِْلَ ُحُدْوُد اّلٰله ْوا ِِبّلٰله

ِفرِْيَن عََذاٌب َاِلْْيٌ       Ćَوِلْلكه

ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمے دو مہینوں کے لگا تار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک 

دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر ساٹھ مسکینوں کا کھانا 

کھالنا ہے۔ یہ اس لئے کہ تم ہللا کی اور اس کے رسول کی حکم بردری کرو، یہ ہللا تعاٰلی کی وہ 

 حدیں ہیں اور کفار ہی کے لئے دردناک عذاب ہے

 
ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوقَْد َاْنَزلْنَآ  ِ َ َوَرُسْوََلٗ ُكِبُتْوا َكـَما ُكِبَت اَّلَّ ْوَن اّلٰله اۗدُّ ْيَن ُُيَ ِ هِْْيٌ     ِانَّ اَّلَّ ِفرِيَْن عََذاٌب مُّ نهٍت ۭ َوِلْلكه يهتٍۢ بَيِٰ  ۚ Ĉاه

( ۱)بیشک جو لوگ ہللا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کئے جائیں گے 

اور بیشک ہم واضح آیتیں اتار چکے ( ۴)جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کئے گئے تھے 

 ۔ہیں اور کافروں کے لئے تو ذلت واال عذاب ہے

کتبوا، ماضی مجہول کا صیغہ ہے مستقبل میں ہونے والے واقعے کو ماضی سے تعبیر کر  ۱۔۲

کے واضح کر دیا کہ اس کا وقوع اور تحقق اسی طرح یقینی ہے جیسے کہ وہ ہو چکا ہے 

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہ مشرکین مکہ بدر والے دن ذلیل کیے گئے کچھ مارے گئے کچھ قیدی 

 ن ان پر غالب رہے مسلمانوں کا غلبہ بھی ان کے حق میں نہایت ذلت تھا۔ہوگئے اور مسلما

 اس سے مراد گزشتہ امتیں ہیں جو اسی مخالفت کی وجہ سے ہالک ہوئیں ۴۔٢ 

 
ُ عَ  ُ َونَُسْوُه     ۭ َواّلٰله ىُه اّلٰله لُْوا     ۭ َاْحصه ُُئُْم ِبَما َُعِ ِٰ ْيًعا فَُينَب ُ ََجِ ٍء َشهِْيٌد     يَْوَم يَْبَعُُثُُم اّلٰله   Čٰله ُكِٰ ََشْ
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جس دن ہللا تعاٰلی ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کئے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا 

اور ہللا تعاٰلی ہرچیز سے واقف ( ۱)جسے ہللا نے شمار کر رکھا ہے جسے یہ بھول گئے تھے 

 ۔(۴)ہے 

کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور ان کا اتنا یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے  ۱۔ ٦

تنوع ہے کہ ان کا احصار بظاہر ناممکن ہے ہللا تعاٰلی نے فرمایا تمہارے لیے یقینا ناممکن ہے 

بلکہ تمہیں تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں گے لیکن ہللا کے لیے یہ کوئی 

 ہے۔ مشکل نہیں اس نے ایک ایک کا عمل محفوظ کیا ہوا

 اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں آگے اس کی مزید تاکید ہے کہ وہ ہرچیز کو جانتا ہے ۴۔٦ 

 
ى ثَلهثٍَة ِاَلَّ ُهَو  وه ْ ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض ۭ َما يَُكْوُن ِمْن َنَّ وه مه َ يَْعََلُ َما ِِف السَّ َسٍة ِاَلَّ ُهَو َساِدسُ َالَْم تََر َانَّ اّلٰله ِِلَ َوََلٓ اَْكََثَ ِاَلَّ َراِبُعهُْم َوََل َُخْ هُْم َوََلٓ َاْدّنه ِمْن ذه

ٍء عَلِ  ِٰ ََشْ ُُ َ ِب َمِة ِۭانَّ اّلٰله لُْوا يَْوَم الِْقيه ُُئُْم ِبَما َُعِ ِٰ  Ċْْيٌ       ُهَو َمَعهُْم َاْيَن َما ََكنُْوا  ۚ ُُثَّ يُنَب

واقف ہے۔ تین آدمیوں کی  کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہللا آسمانوں کی اور زمین کی ہرچیز سے

سرگوشی نہیں ہوتی مگر ہللا ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے اور 

پھر قیامت کے ( ۴)جہاں بھی وہ ہوں ( ۱)اس سے کم اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے 

 سے واقف ہے۔ بیشک ہللا تعاٰلی ہرچیز( ۲)دن انہیں اعمال سے آگاہ کرے گا 

یعنی مذکورہ تعداد کا خصوصی طور پر ذکر اس لئے نہیں ہے کہ اس میں کم یا اس سے  ۱۔۷

زیادہ تعداد کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بےخبر رہتا ہے بلکہ یہ تعداد بطور مثال ہے، 

پوشیدہ  مقصد یہ بتالنا ہے کہ تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر ظاہر اور

 بات کو جانتا ہے۔ 

خلوت میں ہوں یا جلوت میں، شہروں میں ہوں یا جنگلوں صحراؤں میں، آبادیوں میں ہوں یا  ۴۔۷

 بےآباد پہاڑوں بیابانوں میں، جہاں بھی ہوں، اس سے چھپے نہیں رہ سکتے۔

اس یعنی اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا نیک کو اس کی نیکیوں کی جزا اور بد کو  ۲۔۷

 کی بدیوں کی سزا۔

 
ى ُُثَّ يَُعْوُدْوَن ِلَما ُِنُْوا َعْنُه َويَتَنهَجْوَن ِِبَْلُِْثِ َوالْ  ْيَن ُِنُْوا َعِن النَّْجوه ِ َك ِبِه َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ يِٰ ُسْوِل ۡ َوِاَذا َجاُۗءْوَك َحيَّْوَك ِبَما لَْم ُُيَ ُعْدَواِن َوَمْعِصيَِت الرَّ

ُ  َويَُقْولُ  ُ ۚ يَْصلَْوَِنَا ۚ فَِبئَْس الَْمصِ اّلٰله ُُبُْم ََجََّنَّ ُ ِبَما نَُقْوُل ۭ َحس ْ بُنَا اّلٰله ٓ َانُْفِسهِْم لَْوََل يَُعٰذِ  Ďْْيُ      ْوَن ِِفْ

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا وہ پھر بھی اس 

اور آپس میں گناہ کی اور ظلم کی زیادتی کی ( ۱)روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں 

اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں ( ۴)نافرمانی، پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں 

اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہللا ( ۲)میں سالم کرتے ہیں جن لفظوں میں ہللا تعاٰلی نے نہیں کہا 

دیتا ان کے لئے جہنم کافی سزا ہے جس ( ٤)کیوں نہیں  تعاٰلی ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا

 سو وہ برا ٹھکانا ہے۔( ۲)میں یہ جائیں گے 

اس سے مدینے کے یہودی اور منافقین مراد ہیں جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو  ۱۔۲

یہ باہم سر جوڑ کر اس طرح سرگوشیاں اور کانا پھوسی کرتے کہ مسلمان یہ سمجھتے کہ شاید 

خالف یہ کوئی سازش کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر  ان کے

کے انہیں نقصان پہنچایا ہے جس کی خبر ان کے پاس پہنچ گئی ہے مسلمان ان چیزوں سے 

خوف زدہ ہو جاتے چنانچہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع 

بعد انہوں نے پھر یہ مذموم سلسلہ شروع کردیا آیت میں ان فرما دیا لیکن کچھ ہی عرصے کے 

 کے اسی کردار کو بیان کیا جارہا ہے۔
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یعنی ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقوٰی کی باتوں میں نہیں ہوتیں، بلکہ گناہ، زیادتی اور  ۴۔۲

 معصیت رسول پر مبنی ہوتی ہیں مثالً کسی کی غیبت، الزام تراشی، بےہودہ گوئی ایک دوسرے

 کو رسول ہللا کی نافرمانی پر اکسانا وغیرہ۔ 

یعنی ہللا نے سالم کا طریقہ یہ بتالیا ہے کہ تم السالم علیکم و رحمۃ ہللا کہو، لیکن یہودی  ۲۔۲

تم پر موت وارد )نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس کی بجائے کہتے السام علیکم یا علیکَ 

اور )یہ فرمایا کرتے تھے، و علیکم یا و علیکَ  اس لئے رسول ہللا ان کے جواب میں صرف( ہو

اور مسلمانوں کو بھی آپ نے تاکید فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب تمہیں سالم کرے ( تم پر ہی ہو

تو نے جو کہا ہے وہ تجھ پر ہی وارد ہو )تو جواب میں و علیَک کہا کرو یعنی علیَک ما قلتَ 

 (صحیح بخاری)

دلوں میں کہتے کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہللا تعاٰلی یقینا ہماری یعنی وہ آپس میں یا اپنے  ٤۔۲

 اس قبیح حرکت پر ہماری گرفت ضرور فرماتا۔

ہللا نے فرمایا کہ اگر ہللا نے اپنی مشیت اور حکمت بالغہ کے تحت دنیا میں ان کی فوری  ۲۔۲ 

گے؟ نہیں یقینا نہیں گرفت نہیں فرمائی تو کیا وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں 

 جہنم ان کی منتظر ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔

 
ُسْولِ  ُْثِ َوالُْعْدَواِن َوَمْعِصيَِت الرَّ َمنُْوٓا ِاَذا تَنَاَجْيَُتْ فَََل تَتَـنَاَجْوا ِِبَْلِ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ يْٓ  َّيه ِ َ اَّلَّ َُّقوا اّلٰله ى ۭ َوات ْوَن       َوتَنَاَجْوا ِِبلَِْبِٰ َوالتَّْقوه َّشُ  Ḍِالَْيِه َُتْ

اور نافرمانی ( زیادتی)تم جب سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم ! اے ایمان والو

اور اس ہللا سے ( ۴)بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو ( ۱)پیغمبر کی نہ ہو 

 ڈرتے رہو، جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔

ہود اور منفقین کا شیوہ ہے یہ گویا اہل ایمان کو تربیت اور کردار سازی کے جس طرح ی ۱۔٢

لیے کہا جارہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہو تو تمہاری سرگوشیاں یہود اور 

 اہل نفاق کی طرح اثم وعدوان پر نہیں ہونی چاہئیں۔

سول کی اطاعت پر مبنی ہو، یعنی جس میں خیر ہی خیر ہو اور جو ہللا اور اس کے ر ۴۔٢

 کیونکہ یہی نیکی اور تقوٰی ہے

 
 ِ ْذِن اّلٰله ِِهْ َشـْيـــــ ًا ِاَلَّ ِِبِ َمنُْوا َولَيَْس ِبَضاٰۗرِ ْيَن اه ِ ِن ِلَيْحُزَن اَّلَّ ْيطه ى ِمَن الش َّ ََّما النَّْجوه ِ الُْمْؤِمنُْوَن      ِان ِ فَلَْيَتَوكَّ  01 ۭ َوعََٰل اّلٰله

گو ہللا تعاٰلی ( ۱)، پس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے (یبر)سرگوشیاں 

کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایمان والوں کو چاہیے کہ ہللا پر 

 (۴)بھروسہ رکھیں۔ 

 یعنی اثم و عدوان اور معصیت رسول پر مبنی سرگوشیاں یہ شیطانی کام ہیں، کیونکہ ۱۔۱۰

 شیطان ہی ان پر آمادہ کرتا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے مومنوں کو غم میں مبتال کرے۔

لیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں اال یہ  ۴۔۱۰

کہ ہللا کی مشیت ہو اس لیے تم اپنے دشمنوں کی ان اوچھی حرکتوں سے پریشان نہ ہوا کرو 

پر بھروسہ رکھو اس لیے کہ تمام معامالت کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی  بلکہ ہللا

ہرچیز پر قادر ہے نہ کہ یہود اور منافقین جو تمہیں تباہ وبرباد کرنا چاہتے ہیں سرگوشی کے 

سلسلے میں ہی مسلمانوں کو ایک اخالقی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جب تم تین آدمی اکٹھے ہو تو 

سے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ طریقہ اس ایک اپنے میں 

ئز  آدمی کو غم ڈال دے گا۔ صحیح بخاری۔ البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جا

ہے کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا کسی کے لیے تشویش کا باعث نہیں 

 ہوگا۔
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 ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ُ لَُُكْ ۚ َوِاَذا ِقْيَل انُِْشُ َّيه ِلِس فَافَْسُحْوا يَْفَسِح اّلٰله ُحْوا ِِف الَْمجه َمنُْوٓا ِاَذا ِقْيَل لَُُكْ تََفسَّ ْيَن ُاْوتُوا الِْعَْلَ يَْن اه ِ َمنُْوا ِمنُُْكْ   َواَّلَّ ْيَن اه ِ ُ اَّلَّ ْوا يَْرفَعِ اّلٰله ْوا فَانُِْشُ

ُ ِبَما تَعْ  ٍت ۭ َواّلٰله  00َملُْوَن َخِبْْيٌ      َدَرجه

جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کردو ! اے مسلمانو

اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ ( ۴)ہللا تمہیں کشادگی دے گا ( ۱)

ر جو علم دیئے گئے ہیں درجے ہللا تعاٰلی تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان الئے ہیں او( ۲)

 خبردار ہے۔( خوب)جو تم کر رہے ہو ( ہر اس کام سے)اور ہللا تعالیٰ ( ٤)بلند کر دے گا 

اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتالئے جا رہے ہیں مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر  ۱۔۱۱

وعظ اس مجلس کو شامل ہے جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں 

ونصیحت کی مجلس ہو یا جمعہ کی مجلس ہو تفسیر القرطبی کھل کر بیٹھو کا مطلب ہے کہ 

مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لے بیٹھنے کی جگہ رہے دائرہ تنگ 

ئے کو اٹھا کر اس کی  مت رکھو کہ بعد میں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑھے یا کسی بیٹھے ہو

ے کہ یہ دونوں باتیں ناشائستہ ہیں چنانچہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی فرمایا جگہ وہ بیٹھ

کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے اس لیے مجلس 

 کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو۔ صحیح بخاری۔

مائے گا یا جہاں بھی تم یعنی اس کے صلے میں ہللا تعاٰلی تمہیں جنت میں وسعت عطا فر ۴۔۱۱ 

وسعت و فراخی کے طالب ہوگے، مثالً مکان میں، رزق میں، قبر میں، ہرجگہ تمہیں فراخی 

 عطا فرمائے گا۔ 

یعنی جہاد کے لئے، نماز کے لئے یا کسی بھی عمل خیر کے لئے۔ یا مطلب ہے کہ جب  ۲۔۱۱

کو یہ حکم اس لئے دیا گیا مجلس سے اٹھ کر جانے کو کہا جائے تو فوراً چلے جاؤ۔ مسلمانوں 

کہ صحابہ کرام نبی کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح بعض دفعہ 

 ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی سے خلوت میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ 

ر بلند یعنی اہل ایمان کے درجے غیر اہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پ ٤۔۱۱

فرمائے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ علوم دین سے واقفیت مزید رفع درجات کا 

 باعث ہے۔

 
ِِلَ َخْْيٌ  ىُُكْ َصَدقًَة ۭ ذه وه ُمْوا بَْْيَ يََدْي ََنْ ُسْوَل فََقٰدِ َمنُْوٓا ِاَذا ََنَجْيَُتُ الرَّ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ َّ َّيه َُُّكْ َوَاْطهَُر ۭ فَِاْن ل ِحْْيٌ         ل َ غَُفْوٌر رَّ ُدْوا فَِانَّ اّلٰله  01ْم َّتِ

جب تم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی ! اے مسلمانو

ہاں اگر ( ۴)یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے ( ۱)سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو 

 نے واال ہے۔نہ پاؤ تو بیشک ہللا تعاٰلی بخش

ہر مسلمان نبی سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا، جس سے  ۱۔۱۴

نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو خاصی تکلیف ہوتی، بعض کہتے ہیں کہ منافقین یوں ہی بال وجہ نبی 

سے مناجات میں مصروف رہتے تھے، جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے تھے، اس لئے 

 یہ حکم نازل فرمایا، تاکہ آپ سے گفتگو کرنے کے رحجان عام کی حوصلہ شکنی ہو ہللا نے

ئیوں کو فائدہ ہوگا  بہتر اس لیے کہ صدقے سے تمہارے ہی دوسرے غریب مسلمان بھا ۴۔۱۴

اور پاکیزہ تر اس لیے کہ یہ ایک عمل صالح اور اطاعت الہی ہے جس سے نفوس انسانی کی 

ی معلوم ہوا کہ یہ امر بطور استحباب کے تھا وجوب کے لیے تطہیر ہوتی ہے اس سے یہ بھ

 نہیں۔
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ُ عَلَْيُُكْ فَاَ  ىُُكْ َصَدقهٍت ۭ فَِاْذ لَْم تَْفَعلُْوا َوًَتَب اّلٰله وه ُمْوا بَْْيَ يََدْي ََنْ َ َوَرُسْوََلٗ َءَاْشَفْقَُتْ َاْن تَُقٰدِ وَة َوَاِطْيُعوا اّلٰله كه تُوا الزَّ لهوَة َواه ُ َخِبْْيٌۢ ِبَما تَْعَملُْوَن     ِقْيُموا الصَّ  َۭواّلٰله

01   

کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور ہللا 

نمازوں کو قائم رکھو زکوة دیتے رہا ( بخوبی)تو اب ( ۱)تعاٰلی نے بھی تمہیں معاف فرما دیا 

تم جو کچھ کرتے ہو اس ( ۴)ل کی تابعداری کرتے رہو کرو اور ہللا تعاٰلی کی اور اس کے رسو

 خبردار ہے۔( خوب)سے ہللا ( سب)

یہ امر گو استحاباً تھا، پھر بھی مسلمانوں کے لئے شاق تھا اس لئے ہللا تعاٰلی نے جلدی  ۱۔۱۲

 اسے منسوخ فرما دیا۔ 

 نے تمہاری یعنی فرائض و احکام کی پابندی، اس صدقے کا بدل بن جائے گی، جسے ہللا ۴۔۱۲

 تکلیف کے لئے معاف فرما دیا۔

 
ِلُفْونَ  نُُْكْ َوََل ِمِْنُْم   َوَُيْ ْم ۭ َما ُِهْ ِمٰ ُ عَلَْْيِ َّْوا قَْوًما غَِضَب اّلٰله ْيَن تََول ِ  ۚ 01 عََٰل الَْكِذِب َوُِهْ يَْعلَُمْوَن     َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ

اس سے دوستی کی جن پر ہللا غضبناک ہو چکا کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہوں نے 

باوجود علم کے پھر بھی جھوٹی قسمیں ( ۴)تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں ( منافق)نہ یہ ( ۱)ہے 

 (۲)کھا رہے ہیں۔ 

جن پر ہللا کا غضب نازل ہوا وہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یہود ہیں اور ان سے  ۱۔ ۱٤

ت اس وقت نازل ہوئیں جب مدینے میں منافقین کا بھی زور تھا دوستی کرنے والے منافقین یہ آیا

 اور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج پر تھیں ابھی یہود کو جال وطن نہیں کیا گیا تھا۔

یعنی یہ منافقین مسلمان ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہودی ہیں۔ پھر یہ کیوں یہودیوں  ۴۔۱٤

کے اور یہود کے درمیان نبی صلی ہللا علیہ سے دوستی کرتے ہیں۔؟ صرف اس لیے کہ ان 

 وسلم اور اسالم کی عداوت قدر مشترک ہے۔

یعنی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح مسلمان ہیں یا  ۲۔۱٤

 یہودیوں سے انکے رابطے نہیں ہیں۔

 
ُْم َساَۗء مَ  ُ لَهُْم عََذاًِب َشِديًْدا   ۭ ِاِنَّ  01ا ََكنُْوا يَْعَملُْوَن     َاعَدَّ اّلٰله

جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر ( ۱)ہللا تعاٰلی نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے 

 رہے ہیں۔

 یعنی یہودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ ۱۔۱٢

 
ْوا َعْن َسِبيْ  ُذْوٓا َايَْماَِنُْم ُجنًَّة فََصدُّ َ هِْْيٌ    ِاَّتَّ ِ فَلَهُْم عََذاٌب مُّ  01ِل اّلٰله

اور لوگوں کو ہللا کی راہ سے روکتے ہیں ( ۱)ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے 

 ان کے لئے رسوا کرنے واال عذاب ہے۔

ایمان، یمین، کی جمع ہے بمعنی قسم۔ یعنی قسم جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو  ۱۔ ٦ ۱

بچاؤ کرلیا جاتا ہے اسی طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں روک کر اپنا 

 سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔

یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر یہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت  ۴۔ ٦ ۱

میں آکر  سے لوگوں کو ان کے بارے میں حقیقت واقعیہ کا علم نہیں ہوتا اور وہ ان کے غرے

قبول اسالم سے محروم رہتے ہیں اور یوں یہ لوگوں کو ہللا کے راستے سے روکنے کا جرم 

 بھی کرتے ہیں۔

 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1256 

ُب النَّاِر ۭ ُِهْ فِ  َك َاْْصه
ِٕ
ى
ۗ ِ َشْيـــــ ًا ۭ ُاوله َن اّلٰله ْوَن     لَْن تُْغِنَ َعِْنُْم َاْمَوالُهُْم َوََلٓ َاْوََلُدُِهْ ٰمِ ِِلُ  01ْْيَا خه

کے مال اور ان کی اوالد ہللا کے ہاں کچھ کام نہ ٰآئیں گی۔ یہ تو جہنمی ہیں ہمیشہ ہی اس میں  ان

 رہیں گے

 
ٍء ۭ اَ  ُْم عَٰله ََشْ ُبْوَن َاِنَّ ِلُفْوَن لَُُكْ َوَُيْس َ ْيًعا فَيَْحِلُفْوَن ََلٗ مََكَ َُيْ ُ ََجِ ِذبُْونَ يَْوَم يَْبَعُُثُُم اّلٰله ُْم ُِهُ اْلكه  01     ََلٓ ِاِنَّ

جس دن ہللا تعاٰلی ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے 

اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی ( ۱)کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے ( ہللا تعالیٰ )ہیں 

 ہیں یقین مانو کہ بیشک وہی جھوٹے ہیں۔( ۴)پر ( دلیل)

گ دلی کی انتہا ہے کہ قیامت والے دن، جہاں کوئی چیز یعنی ان کی بد بختی اور سن ۱۔۱۲

پوشیدہ نہیں رہے گی، وہاں بھی ہللا کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی شوخ چشمانہ جسارت 

 کریں گے

یعنی جس طرح دنیا میں وہ وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھا کر کچھ فائدے اٹھا لیتے تھے  ۴۔۱۲

 میں ان کے لیے مفید رہیں گی۔وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قس

 
ِن ۭ َاََلٓ ِانَّ ِحْزَب الش َّ  ْيطه َك ِحْزُب الش َّ

ِٕ
ى
ۗ ِ ۭ ُاوله ـهىُْم ِذْكَر اّلٰله ُن فََانْسه ْيطه ُم الش َّ َتْحَوَذ عَلَْْيِ ْوَن      ِاس ْ ُ ِِ ٰه ِن ُِهُ الْ  01ْيطه

یہ شیطانی ( ۴)یا ہے اور انہیں ہللا کا ذکر بھال د( ۱)ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کرلیا ہے 

 (۲)لشکر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے واال ہے 

استحوذ کے معنی ہیں گھیر لیا احاطہ کرلیا جمع کرلیا اسی کا ترجمہ غلبہ حاصل کر لیا  ۱۔۱٢

 کیا جاتا ہے کہ غلبے میں یہ سارے مفہوم آجاتے ہیں۔

ہے، ان سے شیطان نے ان کو غافل کر یعنی اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا  ۴۔۱٢

دیا ہے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، ان کا وہ ارتکاب کرواتا ہے، انہیں خوبصورت 

 دکھال کر یا مغالطوں میں ڈال کر یا تمناؤں اور آرزاؤں میں مبتال کر کے۔ 

ے میں یعنی مکمل خسارا انہی کے حصے میں آئے گا۔ گویا دوسرے ان کی نسبت خسار ۲۔۱٢

نہیں ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے جنت کا سودا گمراہی لے کر کر لیا، ہللا پر جھوٹ بوال اور دنیا و 

 آخرت میں جھوٹی قسمیں کھاتے رہے۔

 
ِْْٰيَ      َذل َك ِِف اَْلَ

ِٕ
ى
ۗ ٓ ُاوله َ َوَرُسْوََلٗ ْوَن اّلٰله اۗدُّ ْيَن ُُيَ ِ  11ِانَّ اَّلَّ

وہی لوگ سب سے ( ۱)کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں  بیشک ہللا تعاٰلی کی اور اس کے رسول

 (۴)زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ 

محادة، ایسی شدید مخالفت عناد اور جھگڑے کو کہتے ہیں کہ فریقین کا باہم ملنا نہایت  ۱۔۴۰

مشکل ہو گویا دونوں دو کناروں پر ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں اسی سے یہ ممانعت 

مال ہوتا ہے اور اسی لیے دربان اور پہرے دار کو بھی حداد کہا جاتا کے مفہوم میں بھی استع

 ہے۔ فتح القدیر۔ 

یعنی جس طرح گزشتہ امتوں میں سے ہللا اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے مخالفوں کو  ۴۔۴۰

ذلیل اور تباہ کیا گیا ان کا شمار بھی انہیں اہل ذلت میں ہوگا اور ان کے حصے میں بھی دنیا 

 کی ذلت ورسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ وآخرت

 
َ قَِوي  َعزِْيٌز      ُ ََلَغِْلََبَّ َاََن َوُرُسِٰلْ ۭ ِانَّ اّلٰله  10َكَتَب اّلٰله

کہ بیشک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً ہللا تعاٰلی ( ۱)ہللا تعاٰلی لکھ چکا ہے 

 (۴)زورآور اور غالب ہے 
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ور لوح محفوظ میں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی یہ مضمون سورہ یعنی تقدیر ا ۱۔۴۱

 مومن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

جب یہ بات لکھنے واال، سب پر غالب اور نہایت زورآور ہے تو پھر اور کون ہے جو  ۴۔۴۱ 

 اس فیصلے میں تبدیلی کر سکے۔؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ فیصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے۔

 
َ َوَرُسْوََلٗ َولَْو ََكنُْوٓاََل  ْوَن َمْن َحاۗدَّ اّلٰله ِخِر يَُواۗدُّ ِ َوالَْيْوِم اَْله ُّْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله ُد قَْوًما ي ُم  َّتِ َك َكَتَب ِِفْ قُلُْوِّبِ

ِٕ
ى
ۗ ََتُْم ۭ ُاوله َِبَۗءُِهْ َاْو َابْنَاَۗءُِهْ َاْو ِاْخَواَِنُْم َاْو َعِشْْيَ اه

 َّ يَْماَن َوَاي ُ عَ اَْلِ ْيَن ِفْْيَا   ۭ َرِِضَ اّلٰله ِِلِ َِتَا اَْلَِْنهُر خه رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ نُْه ۭ َويُْدِخلُهُْم َجن ِ َدُِهْ ِبُرْوٍِ ِمٰ ِ ۭ َاََلٓ ِانَّ ِحْزَب اّلٰله َك ِحْزُب اّلٰله
ِٕ
ى
ۗ ِْنُْم َوَرُضْوا َعْنُه    ۭ ُاوله

   11ُِهُ الُْمْفِلُحْوَن       

پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ ہللا اور اس کے رسول کی مخالفت ہللا تعاٰلی 

گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان ( ۱)کرنے والوں سے رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے 

یہی لوگ ہیں جن کے دلوں ( ۴)کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں ( قبیلے)کے بھائی یا ان کے کنبہ 

ہے اور ( ٤)ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ( ۲)ے ایمان کو لکھ دیا میں ہللا تعاٰلی ن

جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، 

یہ خدائی لشکر ہے آگاہ رہو بیشک ہللا کے ( ۲)ہللا ان سے راضی ہے اور یہ ہللا سے خوش ہیں، 

 (٦) لوگ ہیں۔  گروہ والے ہی کامیاب

اس آیت میں ہللا تعاٰلی نے وضاحت فرمائی کہ جو ایمان باہلل اور ایمان باآلخرت میں کامل  ۱۔۴۴

ہوتے ہیں وہ ہللا اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں 

صرت ایک دل رکھتے گویا ایمان اور ہللا رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے دشمنوں کی محبت ون

میں جمع نہیں ہوسکتے یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے مثال 

ٓ  ۘ  َء ِمْن ُدْوِن اْلُمْؤِمنِْیَن  ۘ  اَل یَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُْوَن اْلٰكفِِرْیَن اَْولِیَا) ِ فِْي َشْيٍء ااِلَّ َوَمْن یَّْفَعْل ٰذلَِك فَلَْیَس ِمَن ہللٰاٰ

ُ نَْفَسٗه   ۘ  تَتَّقُْوا ِمْنھُْم تُٰقىةً   اَنْ  ُرُكُم ہللٰاٰ ِ اْلَمِصْیُر  ۘ  َویَُحذِّ قُْل اِْن َكاَن ( )44:۔ آل عمران1( 44َواِلَى ہللٰاٰ

تَْخَشْوَن َكَساَدھَا اْقتََرْفتُُمْوھَا َوتَِجاَرةٌ  ۘ  ُؤُكْم َواِْخَوانُُكْم َواَْزَواُجُكْم َوَعِشْیَرتُُكْم َواَْمَوالُ ۘ  ُؤُكْم َواَْبنَاۘ  ٰابَا

ي یَاْتِ  ِ َوَرُسْولِٖه َوِجھَاٍد فِْي َسبِْیلِٖه فَتََربَُّصْوا َحتٰٰ َن ہللٰاٰ ُ بِاَْمِرٖہ  َوَمٰسِكُن تَْرَضْونَھَآ اََحبَّ اِلَْیُكْم مِّ ُ  ۘ  َي ہللٰاٰ َوہللٰاٰ

 ۔ وغیرہ۔(42:۔ التوبہ8( ۘ  42اَل یَْھِدي اْلقَْوَم اْلٰفِسقِْیَن   

س لیے کہ ان کا ایمان ان کو ان کی محبت سے روکتا ہے اور ایمان کی رعایت ابو ت ا ۴۔۴۴ 

بنوت اخوت اور خاندان وبرادری کی محبت ورعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے چنانچہ 

صحابہ کرام رضی ہللا عنھم نے عمال ایسا کر کے دکھایا ایک مسلمان صحابی نے اپنے باپ 

اپنے چچا ماموں اور دیگر رشتے داروں کو قتل کرنے سے گریز  اپنے بیٹے اپنے بھائی اور

نہیں کیا اگر وہ کفر کی حمایت میں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوتے سیر وتواریخ 

کی کتابوں میں یہ مثالیں درج ہیں اسی ضمن میں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب 

ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے  اسیران بدر کے بارے میں مشورہ ہوا کہ

تو حضرت عمر رضی ہللا عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کافر قیدیوں میں سے ہر قیدی کو اس 

کے رشتے دار کے سپرد کردیا جائے جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے اور ہللا تعاٰلی 

َما َكاَن لِنَبِيٍّ )آیا تھا۔ تفصیل کے لیے دیکھئے کو حضرت عمر رضی ہللا عنہ کا یہی مشورہ پسند 

ي یُْثِخَن فِي ااْلَْرِض   ْنیَا ۘ  اَْن یَُّكْوَن لَٗهٓ اَْسٰري َحتٰٰ ِخَرةَ    ڰتُِرْیُدْوَن َعَرَض الدُّ ُ یُِرْیُد ااْلٰ ُ ۘ  َوہللٰاٰ َوہللٰاٰ

 کا حاشیہ۔ ( 87:۔ االنفال4( 87َعِزْیٌز َحِكْیٌم   

 ر مضبوط کردیا ہے۔یعنی راسخ او ۲۔۴۴

روح سے مراد اپنی نصرت خاص، یا نور ایمان ہے جو انہیں ان کی مذکورہ خوبی کی  ٤۔۴۴

 وجہ سے حاصل ہوا۔ 
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یعنی جب یہ اولین مسلمان صحابہ کرام رضی ہللا عنہم ایمان کی بنیاد پر اپنے عزیز  ۲۔۴۴ 

نے میں تامل نہیں کیا تو واقارب سے ناراض ہوگئے حتی کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل تک کر

اس کے بدلے میں ہللا نے ان کو اپنی رضامندی سے نواز دیا اور ان پر اس طرح اپنے انعامات 

کی بارش فرمائی کہ وہ بھی ہللا سے راضی ہوگئے اس لیے آیت میں بیان کردہ اعزاز رضی ہللا 

ازل نہیں ہوا ہے عنہم ورضوا عنہ۔ اگرچہ خاص صحابہ کرام رضی ہللا عنہم کے بارے میں ن

تاہم وہ اس کا مصداق اولین اور مصداق اتم ہیں اسی لیے اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے 

ہوئے مذکورہ صفات سے متصف ہر مسلمان رضی ہللا عنہ کا مستحق بن سکتا ہے جیسے لغوی 

معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان شخص پر علیہ الصلوة والسالم کا دعائیہ جملے کے طور پر 

اطالق کیا جاسکتا ہے لیکن اہل سنت نے ان کے مفہوم لغوی سے ہٹ کر ان کو صحابہ کرام 

رضی ہللا عنہم اور انبیاء علیہم السالم کے عالوہ کسی اور کے لیے بولنا لکھنا جائز قرار نہیں 

دیا ہے۔ یہ گویا شعار ہیں رضی ہللا عنہم صحابہ کے لیے اور علیہم الصلواة والسالم انبیائے 

ام کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے رحمۃ ہللا علیہ ہللا کی رحمت اس پر ہو یا ہللا اس پر رحم کر

ئے کا اطالق لغوی مفہوم کی رو سے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک  فرما

دعائیہ کلمہ ہے جس کے ضرورت مند زندہ اور مردہ دونوں ہی ہیں لیکن ان کا استعمال مردوں 

یعنی یہی  ٦۔ ۴۴یے خاص ہوچکا ہے اس لیے اسے زندہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ کے ل

گروہ مومنین فالح سے ہمکنار ہوگا دوسرے ان کی بہ نسبت ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ فالح 

 سے بالکل محروم ہیں جیسا کہ واقعی وہ آخرت میں محروم ہوں گے۔

 

 

 سورة الحشر
 (۴٤۔ تعداد آیات  ٢٢سورة الحشر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنو نضیر کے بارے میں نازل ہوئی، اس لئے اسے سورة النضیر 

 بھی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری۔

 
 ِ بََّح ّلِلٰه ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض ۚ َوُهَو الَْعزِيُْز الَْحِكْْيُ       س َ وه مه  Ǻ َما ِِف السَّ

 آسمان اور زمین کی ہرچیز ہللا تعاٰلی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب با حکمت ہے۔

 
ِب ِمْن ِدََّيِرِِهْ َِلَ  ْيَن َكَفُرْوا ِمْن َاْهِل اْلِكته ِ ْيٓ َاْخَرَج اَّلَّ ِ ِ فََاتههىُ ُهَو اَّلَّ َن اّلٰله اِنَعَُتُْم ُحُصْوُِنُْم ِمٰ ُْم مَّ ُرُجْوا َوَظنُّْوٓا َاِنَّ ْ ِل الَْحّْشِ ڼ َما َظنَنَُْتْ َاْن ُيَّ ُ ِمْن وَّ ُم اّلٰله

ْم َوَايْ  رِبُْوَن بُُيْوََتُْم ِِبَيِْدُّْيِ ْعَب ُُيْ ُم الرُّ ُبْوا   ۤ َوقََذَف ِِفْ قُلُْوِّبِ تَس ِ ُوِل اَْلَبَْصاِر     َحْيُث لَْم َُيْ ٓ ْوا َّيه  Ąِدي الُْمْؤِمِنْْيَ ۤ فَاْعَتَِبُ

وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکاال 

نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے ( بھی)تمہارا گمان ( ۱)

پس ان پر ہللا کا عذاب ایسی جگہ سے ( ۴)سے بچا لیں گے ( عذاب)قعلے انہیں ہللا ( سنگین)

اور وہ اپنے ( ٤)اور ان کے دلوں میں ہللا نے رعب ڈال دیا ( ۲)آپڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا 
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( برباد کروا رہے تھے)اور مسلمان کے ہاتھوں ( ۲)گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے 

 (۷)ل کرو۔ عبرت حاص! پس اے آنکھوں والو( ٦) 

مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو  ۱۔۴

قینقاع، ہجرت مدینہ کے بعد نبی نے ان سے معاہدہ بھی کیا لیکن یہ لوگ درپردہ سازشیں کرتے 

 رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خالف رابطہ رکھا، حتٰی کے ایک موقع پر جب کہ

آپ ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنو نضیر نے رسول ہللا پر اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو 

مار ڈالنے کی سازش تیار کی، جس سے وحی کے ذریعے سے آپ بروقت اطالع کر دی گئی، 

اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول ہللا ان پر 

اپنے قعلوں میں محصور رہے، باآلخر انہوں نے جان بخشی کی  لشکر کشی کی، یہ چند دن

صورت میں جال وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا جسے رسول ہللا نے قبول فرما لیا، یہاں سے یہ 

خیبر میں جا کر مقیم ہوگئے، وہاں سے حضرت عمر نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جال وطن 

 تے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔ کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا جہاں کہ

اس لئے انہوں نے نہایت مضبوط قعلے تعمیر کر رکھے تھے جس پر انہیں گھمنڈ تھا اور  ۴۔۴

 مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے یہ قعلے فتح نہیں ہو سکیں گے۔ 

کے وہم و گمان میں بھی نہ اور وہ یہی تھا کہ رسول ہللا نے ان کا محاصرہ کرلیا تھا جو ان  ۲۔۴

 تھا۔ 

اس رعب کی وجہ سے ہی انہوں نے جال وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا ورنہ عبد ہللا بن ابی  ٤۔۴

رئیس المنافقین اور دیگرلوگوں نے انہیں پیغامات بھیجے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے 

کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو یہ  جھکنا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں عالوہ ازیں ہللا تعاٰلی نے نبی

خصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ دشمن ایک مہینے کی مسافت پر آپ صلی ہللا علیہ وسلم 

سے مرعوب ہو جاتا تھا اس لیے سخت دہشت اور گھبراہٹ ان پر طاری ہوگئی اور تمام تر 

ں سے منوائی اسباب ووسائل کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور صرف یہ شرط مسلمانو

کہ جتنا سامان وہ الد کر لے جاسکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو، چنانچہ اس اجازت کی 

وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور شہتیر تک اکھیڑ ڈالے تاکہ انہیں اپنے ساتھ 

 لے جائیں

ان محاصرہ اندر یعنی جب انہیں یقین ہوگیا کہ اب جال وطنی ناگزیر ہے تو انہوں نے دور ۲۔۴

سے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے بھی کام نہ رہیں۔ یا یہ 

مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لئے وہ اپنے اپنے اونٹوں 

اونٹوں پر  پر جتنا سامان الد کر لے جاسکتے تھے اپنے گھر ادھیڑ ادھیڑ کر وہ سامان انہوں نے

 رکھ لیا۔

باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے تاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے یا یہ  ٦۔ ۴

مطلب ہے کہ ان کے ادھیڑے ہوئے گھروں سے بقیہ سامان نکالنے اور حاصل کرنے کے لیے 

 مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام لینا پڑا۔

میں مسلمانوں کا رعب ڈاال دراں حالیکہ وہ ایک نہایت کہ کس طرح ہللا نے ان کے دلوں  ۷۔۴ 

طاقتور اور باوسائل قبیلہ تھا لیکن جب ہللا تعاٰلی کی طرف سے مہلت عمل ختم ہوگئی اور ہللا 

نے اپنے مواخذے کے شکنجے میں کسنے کا فیصلہ کرلیا تو پھر ان کی اپنی طاقت اور وسائل 

 کی کچھ مدد کرسکے۔ان کے کام آئے نہ دیگر اعوان وانصار ان 

 
ِخَرِة عََذاُب النَّ  نَْيا   ۭ َولَهُْم ِِف اَْله َّبُْم ِِف الُّ ُم الَْجََلَۗء لََعذَّ ُ عَلَْْيِ  Ǽاِر     َولَْوََلٓ َاْن َكَتَب اّلٰله
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( ۱)اور اگر ہللا تعاٰلی نے ان پر جال وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً دنیا میں ہی عذاب دیتا 

 ان کے لئے آگ کا عذاب ہے ہی۔( تو)آخرت میں اور 

یعنی ہللا کی تقدیر میں پہلے سے ہی اس طرح ان کی جالوطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ان  ۱۔۲

کو دنیا میں ہی سخت عذاب سے دوچار کر دیا جاتا جیسا کہ بعد میں ان کے بھائی یہود کے ایک 

 کیا گیا کہ ان کے جوان مردوں کو قتل دوسرے قبیلے بنو قریظہ کو ایسے ہی عذاب میں مبتال

 کردیا گیا دوسروں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کا مال مسلمانوں کے لیے غنیمت بنا دیا گیا۔

 
َ َشِديُْد الِْعَقاِب      َ فَِانَّ اّلٰله َُّشاٰۗقِ اّلٰله َ َوَرُسْوََلٗ ۚ َوَمْن ي ُْم َشاۗقُّوا اّلٰله ِِلَ ِِبَِنَّ  Ćذه

ہ انہوں نے ہللا تعاٰلی کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو بھی ہللا کی یہ اس لئے ک

 مخالفت کرے گا تو ہللا تعاٰلی بھی سخت عذاب کرنے واال ہے۔

 
ِسِقْْيَ  زَِي الْفه ْٰ ِ َوِلُي ٓ ُاُصْوِلهَا فَِبِاْذِن اّلٰله َمًة عَٰله

ِٕ
ْن ِلْٰينٍَة َاْو تََرْكُتُمْوَها قَاۗى  Ĉ     َما قََطْعَُتْ ِمٰ

تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا۔ یہ 

 ۔(۱)سب ہللا تعاٰلی کے فرمان سے تھا اور اس لئے بھی کہ فاسقوں کو ہللا تعاٰلی رسوا کرے 

لینۃ۔ کھجور کی ایک قسم ہے جیسے عجوہ برنی وغیرہ کھجوروں کی قسمیں ہیں یا عام  ۱۔٢

ھجور کا درخت مراد ہے۔ دوران محاصرہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے ک

بنو نضیر کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی، کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیئے۔ 

جس سے مقصود دشمن کی آڑ کو ختم کرنا۔ اور یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب 

ل و جائیداد میں جس طرح چاہے، تصرف کرنے پر قادر ہیں۔ ہللا تعاٰلی بھی ہیں، وہ تمہارے اموا

مسلمانوں کی اس حکمت عملی کی تصویب فرمائی اور اسے یہود کی رسوائی کا ذریعہ قرارا 

 دیا۔

 
ََل ِرَكَ  ُ عَٰله َرُسْوَِلٖ ِمِْنُْم فََمآ َاْوَجْفَُتْ عَلَْيِه ِمْن َخْيٍل وَّ ٍء قَِديٌْر     َوَمآ َافَاَۗء اّلٰله ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ ََّشاُۗء    ۭ َواّلٰله ِٰــطُ ُرُسَِلٗ عَٰله َمْن ي َ يَُسل لهِكنَّ اّلٰله  Čٍب وَّ

اور ان کا جو مال ہللا تعاٰلی نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے جس پر نہ تو تم نے گھوڑے 

اور ( ۱)چاہے غالب کر دیتا ہے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ بلکہ ہللا تعاٰلی اپنے رسول کو جس پر 

 ہللا تعاٰلی ہرچیز پر قادر ہے۔

بنو نضیر کا یہ عالقہ، جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا، مدینے سے تین چار میل کے  ۱۔٦

فاصلے پر تھا، یعنی مسلمانوں کو اس کے لئے لمبا سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 

وڑانے نہیں پڑے۔ اسطرح لڑنے کی بھی نوبت یعنی اس میں مسلمانوں کو اونٹ اور گھوڑے د

نہیں آئی اور صلح کے ذریعے سے یہ عالقہ فتح ہوگیا، یعنی ہللا نے اپنے رسول کو بغیر لڑے 

ان پر غالب فرما دیا۔ اس لئے یہاں سے حاصل ہونے والے مال کو فَْیء قرار دیا گیا، جس کا 

ھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کے حکم غنیمت سے مختلف ہے یعنی جو مال بغیر لڑے دشمن چ

ذریعے سے حاصل ہو، اور جو مال باقاعدہ لڑائی اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے، وہ 

 غنیمت ہے۔

 
ى َوالْ  مه ي الُْقْرٰبه َوالْيَـته ُسْوِل َو َِّلِ ِ َو ِللرَّ

ى فَِلِٰله ُ عَٰله َرُسْوَِلٖ ِمْن َاْهِل الُْقره ِكْْيِ َوابْ َمآ َافَاَۗء اّلٰله ِبْيِل   َّكْ ََل يَُكْوَن ُدْوَةًۢ بَْْيَ اَْلَْغِنَياِۗء ِمنُُْكْ ۭ َوَمآ َمسه ِن السَّ

َ َشِديُْد ا َ    ۭ ِانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله ُسْوُل فَُخُذْوُه    ۤ َوَما َِنهىُُكْ َعْنُه فَانََْتُْوا  ۚ َوات تهىُُكُ الرَّ  ۘ Ċلِْعَقاِب     اه

 تعاٰلی تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ ہللا ہللا( مال)بستیوں والوں کا جو 

کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے تاکہ 

تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے اور تمہیں جو کچھ رسول 
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جاؤ ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً ہللا تعاٰلی سخت دے لے لو، اور جس سے روکے رک 

 عذاب واال ہے۔

 
ِ َورِ  َن اّلٰله يَْن ُاْخرُِجْوا ِمْن ِدََّيِرِِهْ َوَاْمَواِلهِْم يَبْتَُغْوَن فَْضًَل ِمٰ ِ كَ ِللُْفَقَراِۗء الُْمههِجرِْيَن اَّلَّ

ِٕ
ى
ۗ َ َوَرُسْوََلٗ  ۭ ُاوله ْوَن اّلٰله يَْنُّصُ ِدقُْوَن      ْضَواًَن وَّ  ۚ Ďُِهُ الٰصه

ان مہاجر مسکینوں کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیئے ( فئ کا مال)

گئے ہیں وہ ہللا کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور ہللا تعاٰلی کی اور اس 

 ۔(۱)کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی راست باز لوگ ہیں 

فیء کا ایک صحیح ترین مصرف بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی مہاجرین کی  اس میں مال ۱۔۲

فضیلت، ان کے اخالص اور ان کی راست بازی کی وضاحت ہے، جس کے بعد ان کے ایمان 

 میں شک کرنا، گویا قرآن کا انکار ہے۔

 
بُّْوَن َمنْ  يَْماَن ِمْن قَْبِلهِْم ُُيِ اَر َواَْلِ ُؤ الَّ ْيَن تََبوَّ ِ ٓ َانُْفِسهِْم َولَْو َكَ  َواَّلَّ آ ُاْوتُْوا َويُْؤِثُرْوَن عَٰله مَّ ُدْوَن ِِفْ ُصُدْوِرِِهْ َحاَجًة ِمٰ ْم َوََل ََيِ ْم َخَصاَصٌة     َهاَجَر ِالَْْيِ َن ِّبِ

َك ُِهُ الُْمْفِلُحْوَن     
ِٕ
ى
ۗ ُّْوَق ُُشَّ نَْفِسٖه فَُاوله  Ḍۚڵ َوَمْن ي

اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ( یعنی مدینہ)ھر میں جنہوں نے اس گ( ان کے لئے)اور 

اور اپنی طرف ہجرت کرکے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ ( ۱)

بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ( ۴)دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے 

کہ جو بھی اپنے نفس کے ( بات یہ ہے( )۲)و ترجیح دیتے ہیں گو خود کتنی ہی سخت حاجت ہ

 (٤)بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور با مراد ہے 

ان سے انصار مدینہ مراد ہیں جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد تھے اور  ۱۔٢

مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے قبل امین بھی ان کے دلوں میں قرار پکڑ چکا تھا یہ 

یں ہے کہ مہاجرین کے ایمان النے سے پہلے یہ انصار ایمان ال چکے تھے کیونکہ ان مطلب نہ

کی اکثریت مہاجرین کے ایمان النے کے بعد ایمان الئی ہے یعنی من قبلھم کا مطلب من قبل 

 ھجرتھم ہے اور دار سے دار الھجرة یعنی مدینہ مراد ہے ۔

وسلم جو کچھ دے، اس پر حسد محسوس نہیں  یعنی مہاجرین کو ہللا کا رسول صلی ہللا علیہ ۴۔٢

 کرتے، جیسے فیء کا اولین مستحق بھی ان کو قرار دیا گیا۔ لیکن انصار نے برا نہیں منایا۔ 

یعنی اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں خود بھوکا رہتے ہیں  ۲۔٢

ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ  لیکن مہاجرین کو کھالتے ہیں جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا

وسلم کے پاس ایک مہمان آیا لیکن آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا چنانچہ ایک 

انصاری اسے اپنے گھر لے گیا گھر جا کر بیوی کو بتالیا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو 

آج بھوکا سال دیں اور ہم  صرف بچوں کی خوراک ہے انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو

خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جائیں گے البتہ مہمان کو کھالتے وقت چراغ بجھا دینا 

تاکہ اسے ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں صبح جب وہ 

ہللا علیہ وسلم صحابی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی 

نے ان سے فرمایا کہ ہللا تعاٰلی نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی ہے۔ 

ویوثرون علی انفسھم۔ االیۃ صحیح بخاری۔ ان کے ایثار کی یہ بھی ایک نہایت عجیب مثال ہے 

ینے کی کہ ایک انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو اس لیے طالق د

پیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دوسرا مہاجر بھائی نکاح کر لے ۔ صحیح 

 بخاری۔ کتاب النکاح۔

شح سے بچو، اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہالک کیا، اسی نے ' حدیث میں ہے  ٤۔٢ 

 (صحیح مسلم)' خون ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے محارم کو حالل کرلیا 
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 ِ يَْماِن وَ َواَّلَّ َبُقْوََن ِِبَْلِ يَْن س َ ِ ْخَواِننَا اَّلَّ َّنَا اْغِفْر لَنَا َوَِلِ ِحْْيٌ      ْيَن َجاُۗءْو ِمْنْۢ بَْعِدِِهْ يَُقْولُْوَن َرب ََّك َرُءْوٌف رَّ َّنَآ ِان َمنُْوا َرب ْيَن اه ِ َعْل ِِفْ قُلُْوِبنَا ِغَلًّ ِلَّٰلَّ    01ََل َّتْ

کے بعد آئیں اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے  جو ان( ان کے لئے)اور 

اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان الچکے اور ایمانداروں کی طرف ہمارے 

اے ہمارے رب بیشک تو شفقت و مہربانی کرنے واال ( ۱)نہ ڈال ( اور دشمنی)دل میں کہیں 

 ہے۔

سری قسم ہے یعنی صحابہ رضی ہللا عنھم کے بعد آنے یہ مال فئی کے مستحقین کی تی ۱۔۱۰

والے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اس میں تابعین اور تبع تابعین اور قیامت تک 

ہونے والے اہل ایمان وتقوی آگئے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ انصار ومہاجرین کو مومن ماننے 

کہ ان کے ایمان میں شک کرنے اور ان اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں نہ 

پر سب وشتم کرنے اور ان کے خالف اپنے دلوں میں بغض وعناد رکھنے والے امام مالک 

رحمہ ہللا نے اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی ہے ان الرافضی الذی 

والء فی قولھم رافضی کو یسب الصحابۃ لیس لہ فی مال الفی نصیب لعدم اتصافہ بما مدح ہللا بہ ھ

جو صحابہ کرام رضوان علیھم اجمعین پر سب وشتم کرتے ہیں مال فیء سے حصہ نہیں ملے 

گا کیونکہ ہللا تعاٰلی نے صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم اجمعین کی مدح کی ہے اور رافضی ان 

باالستغفار  ۔ اور حضرت عائشہ رضی ہللا فرماتی ہیں۔ امرتم(ابن کثیر)کی مذمت کرتے ہیں 

ال تذھب ھذہ االمۃ حتی یلعن :الصحاب محمد صلی ہللا علیہ وسلم فسببتموھم سمعت نبیکم یقول 

آخرھا اولھا۔ رواہ البغوی۔ تم لوگوں اصحاب محمد صلی ہللا علیہ وسلم کے لیے استغفار کا حکم 

کہ یہ امت اس دیا گیا مگر تم نے ان پر لعن طعن کی میں نے تمہارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا 

 وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے آخرین اولین پر لعنت نہ کریں ۔ حوالہ مذکور ۔

 
ْن ُاْخِر 
ِٕ
ِب لَى ْيَن َكَفُرْوا ِمْن َاْهِل اْلِكته ِ ُم اَّلَّ ْيَن ََنفَُقْوا يَُقْولُْوَن َِلِْخَواِِنِ ِ ُرَجنَّ َمَعُُكْ َوََل َالَْم تََر ِاَٰل اَّلَّ ْٰ نَُُّكْ ۭ ْجَُتْ لَنَ ِاْن قُْوِتلَُْتْ لَنَْنُّصَ نُِطْيُع ِفْيُُكْ َاَحًدا َابًَدا     وَّ

ِذبُْوَن         ُْم لَكه ُ يَْشهَُد ِاِنَّ  00َواّلٰله

کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جال وطن 

تھ نکل کھڑے ہونگے اور تمہارے بارے میں ہم کئے گئے تو ضرور بالضرور ہم تمہارے سا

کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد 

 ۔(۴)، لیکن ہللا تعاٰلی گواہی دیتا ہے کہ یہ قطًعا جھوٹے ہیں (۱)کریں گے 

 بھیجا تھا۔ جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ منافقین نے بنو نضیر کو یہ پیغام  ۱۔۱۱

چنانچہ ان کا جھوٹ واضح ہو کر سامنے آگیا کہ بنو نضیر جال وطن کر دیئے گئے، لیکن  ۴۔۱۱

 یہ ان کی مدد کو پہنچے نہ ان کی حمایت میں مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔

 
ْوَِنُْم ۚ ْن قُْوِتلُْوا ََل يَْنُّصُ

ِٕ
ُرُجْوَن َمَعهُْم ۚ َولَى ْن ُاْخرُِجْوا ََل َُيْ

ِٕ
ْوَن       لَى ُّنَّ اَْلَْدَِبَر     ۣ ُُثَّ ََل يُْنَّصُ ْوُِهْ لَُيَول ََّّصُ ْن ن

ِٕ
 01َولَى

اگر وہ جال وطن کئے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ 

تو پیٹھ پھیر کر ( ۴)مدد پر آبھی گئے ( با لفرض)اور اگر ( ۱)ان کی مدد بھی نہ کریں گے 

 پھر مدینہ نہ جائیں گے۔( ۲)ہوں ( بھاگ کھڑے)

یہ منافقین کے گذشتہ جھوٹے وعدوں ہی کی مزید تفصیل ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنو  ۱۔۱۴

قضیر، جال وطن اور بنو قریظہ قتل اور اسیر کئے گئے، لیکن منافقین کسی کی مدد کو نہ 

 پہنچے۔ 

چیز کی نفی ہللا فرما دے، اس کا وجود  یہ بطور فرض، بات کی جا رہی ہے، ورنہ جس ۴۔۱۴

 کیوں کر ممکن ہے، مطلب ہے کہ اگر یہود کی مدد کرنے کا ارادہ کریں۔ 
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 یعنی شکست کھا کر۔ ۲۔۱۴

 
ُْم قَْوٌم َلَّ يَْفَقهُْوَن      ِِلَ ِِبَِنَّ ِ  ۭ ذه َن اّلٰله  01ََلَانَُْتْ َاَشدُّ َرْهَبًة ِِفْ ُصُدْوِرِِهْ ِمٰ

بہ نسبت ہللا کی ہیبت کے بہت زیادہ ( ۱)کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں ( مانو یقین! مسلمانو)

 ۔(۴)ہے، یہ اس لئے کہ یہ بےسمجھ لوگ ہیں 

 یہود کے یا منافقین کے یا سب کے ہی دلوں میں۔  ۱۔۱۲

یعنی تمہارا یہ خوف ان کے دلوں میں ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر  ۴۔۱۲

سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ و تسلط، ہللا تعاٰلی کی طرف سے ہے، اس  سمجھدار ہوتے تو

 لئے ڈرنا ہللا تعاٰلی سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں سے۔

 
ُسهُْم بَيَِْنُْم َشِديٌْد    َراِۗء ُجُدٍر ۭ َِبْ نٍَة َاْو ِمْن وَّ َحصَّ ْيًعا ِاَلَّ ِِفْ قًُرى مُّ ُُبُ   ََۭل يَُقاِتلُْونَُُكْ ََجِ ُْم قَْوٌم َلَّ يَْعِقلُْوَن       ََتْس َ ِِلَ ِِبَِنَّ ِٰته ۭذه قُلُْوُّبُْم ش َ ْيًعا وَّ  ۚ 01ْم ََجِ

یہ سب ملکر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا 

گو آپ ( ۴)ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے ( ۱)دیواروں کی آڑ میں ہوں 

اس لئے یہ ( ۲)ہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں ان

 ۔(٤)بےعقل لوگ ہیں 

یعنی یہ منافقین اور یہودی مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لڑنے کا حوصلہ نہیں  ۱۔۱٤

یں رکھتے البتہ قلعوں میں محصور ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر تم پر وار کرسکتے ہ

 جس سے یہ واضح ہے کہ یہ نہایت بزدل ہیں اور تمہاری ہیبت سے لرزاں وترساں ہیں ۔

یعنی آپس میں یہ ایک دوسرے کے سخت خالف ہیں۔ اس لئے ان میں باہم تو تکار اور  ۴۔۱٤

 تھکا فضیحتی عام ہے۔ 

ر اہل کتاب کا یہ منافقین کا آپس میں دلوں کا حال ہے یا یہود اور منافقین کا یا مشرکین او ۲۔۱٤

مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل ایک نہیں ہیں وہ 

 ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے خالف بغض وعناد سے بھرے ہوئے 

یعنی یہ اختالف ان کی بےعقلی کی وجہ سے ہے، اگر ان کے پاس سمجھنے والی عقل  ٤۔۱٤

 پہچان لیتے اور اسے اپنا لیتے۔ ہوتی تو یہ حق کو

 
ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَرِيًْبا َذاقُْوا َوَِبَل َاْمِرِِهْ ۚ َولَهُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ        ِ  ۚ 01ََكَثَِل اَّلَّ

ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا 

 (۴)ہے ( تیار)اور جن کے لئے المناک عذاب ( ۱)

اس سے بعض نے مشرکین مکہ مراد لیے ہیں جنہیں غزوہ بنی نصیر سے کچھ عرصہ  ۱۔۱۲

قبل جنگ بدر میں عبرت ناک شکست ہوئی تھی یعنی یہ بھی مغلوبیت اور ذلت میں مشرکین ہی 

کی طرح ہیں جن کا زمانہ قریب ہی ہے بعض نے یہود کے دوسرے قبیلے بنو قینقاع کو مراد لیا 

نہیں بنو نضیر سے قبل جال وطن کیا جا چکا تھا جو زمان ومکان دونوں لحاظ سے ان کے ہے ج

 قریب تھے۔ ابن کثیر ۔

یعنی یہ وبال جو انہوں نے چکھا، یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا اس کے عالوہ  ۴۔۱٢

 ہے جو نہایت دردناک ہوگی۔

 
نَْساِن اكْ  ِن  ِاْذ قَاَل ِلَْلِ ْيطه لَِمْْيَ       ََكَثَِل الش َّ َ َربَّ الْعه ٓ َاَخاُف اّلٰله ْ نَْك ِاّٰنِ ٌء ِمٰ ْ بَرِْيۗ ا َكَفَر قَاَل ِاّٰنِ  01ُفْر ۚ فَلَمَّ

شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے 

 ۔(۴)میں تو ہللا رب العالمین سے ڈرتا ہوں ( ۱)بری ہوں 
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ود اور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ منافقین نے یہودیوں کو اسی طرح یہ یہ ۱۔ ٦ ۱

بےیار ومددگا چھوڑ دیا جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے پہلے وہ انسان کو 

گمراہ کرتا ہے اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کرلیتا ہے تو شیطان 

شیطان اپنے اس قول میں سچا نہیں ہے، مقصد  ۴۔۱٦ار کردیتا ہے ۔اس سے براءت کا اظہ

صرف اس کفر سے علیحدگی اور چھٹکارا حاصل کرتا ہے جو انسان شیطان کے گمراہ کرنے 

 سے کرتا ہے۔

 
ِلِمْْيَ      ُؤا الٰظه ۗ ِِلَ َجزه يِْن ِفْْيَا   ۭ َوذه َُما ِِف النَّاِر َخاِلَ    01فَََكَن عَاِقَبََتَُمآ َاِنَّ

میں ہمیشہ کے لئے گئے اور ظالموں کی یہی سزا ہے ( دوزخ)پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش 

(۱) 

 یعنی جہنم کی دائمی سزا۔ ۱۔۱۷

 
 َ َ   ۭ ِانَّ اّلٰله َُّقوا اّلٰله َمْت ِلغٍَد ۚ َوات ا قَدَّ َ َولَْتْنُظْر نَْفٌس مَّ َُّقوا اّلٰله َمنُوا ات يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ  01ِبْْيٌۢ ِبَما تَْعَملُْوَن     خَ َّيه

کے ( قیامت)لے کہ کل ( بھال)اور ہر شخص دیکھ ( ۱)ہللا سے ڈرتے رہو ! اے ایمان والو

ہللا سے ڈرتے رہو۔ ہللا ( ہر وقت)اور ( ۴)بھیجا ہے ( ذخیرہ)کیا ( اعمال کا)واسطے اس نے 

 (۲)تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے 

انہیں وعظ کیا جارہا ہے ہللا سے ڈرنے کا مطلب ہے اس نے  اہل ایمان کو خطاب کرکے ۱۔۱۲

جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجا الؤ جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ آیت میں 

یہ بطور تاکید دو مرتبہ فرمایا کیونکہ یہ تقوی ہللا کا خوف ہی انسان کو نیکی کرنے پر اور 

اسے کل سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرما  ۴۔۱۲برائی سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے ۔

 دیا کہ اس کا وقوع زیادہ دور نہیں، قریب ہے۔ 

چنانچہ وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا، نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدی  ۲۔۱۲

 کی جزا۔

 
ـهىُْم َانُْفَسهُْم ۭ َ فََانْسه ْيَن نَُسوا اّلٰله ِ ِسُقْوَن       َوََل تَُكْونُْوا ََكَّلَّ َك ُِهُ الْفه

ِٕ
ى
ۗ  01ُاوله

کو بھال دیا تو ہللا نے بھی ( کے احکام)اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے ہللا 

 ہوتے ہیں۔( فاسق)اور ایسے ہی لوگ نافرمان ( ۱)انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا 

یسے عملوں سے غافل ہوگئے جن میں ان یعنی ہللا نے بطور جزا انہیں ایسا کر دیا کہ وہ ا ۱۔۱٢

کا فائدہ تھا اور جن کے ذریعے سے وہ اپنے نفسوں کو عذاب اٰلہی سے بچا سکتے تھے یوں 

 انسان خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے۔

 
ُب الَْجنَِّة ُِهُ الَْفاۗ  ُب الَْجنَِّة   ۭ َاْْصه ُب النَّاِر َوَاْْصه َتِوْيٓ َاْْصه ُزْوَن      ََل يَس ْ
ِٕ
 11ى

جو اہل نار ہیں )جو اہل جنت میں ہیں وہی کامیاب ہیں ( ۱)برابر نہیں ( باہم)اہل نار اور اہل جنت 

 ۔(۴)ہیں ( وہ ناکام

جنہوں نے ہللا کو بھول کریہ بات بھی بھالئے رکھی کہ اس طرح وہ خود اپنے ہی نفسوں  ۱۔۴۰

کے نتیجے میں ان کے یہ جسم جن کے لیے پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ اس 

دنیا میں وہ بڑے بڑے پاپڑ بیلتے تھے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے اور ان کے مقابلے میں 

دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے ہللا کو یاد رکھا اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ایک 

مائے گا اور اپنی جنت میں انہیں داخل وقت آئے گا کہ ہللا تعاٰلی انہیں اس کی بہترین جزا عطا فر

فرمائے گا جہاں ان کے آرام وراحت کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں ہوں گی یہ 
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دونوں فریق یعنی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوں گے بھال یہ برابر ہو بھی کس طرح سکتے 

ہا دوسرا اپنے انجام سے ہیں ایک نے اپنے انجام کو یاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کرتا ر

 غافل رہا اس لیے اس کے لیے تیاری میں بھی مجرمانہ غفلت برتی ۔

جس طرح امتحان کی تیاری کرنے واال کامیاب اور دوسرا ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل  ۱۔۴۰

ایمان و تقٰوی جنت کے حصول میں کامیاب ہوجائیں گے، کیونکہ اس کے لئے کہ وہ دنیا میں 

کے تیاری کرتے رہے گویا دنیادار العمل اور دارال متحان ہے۔ جس نے اس حقیقت نیک عمل کر

کو سمجھ لیا اور اس نے انجام سے بےخبرہو کر زندگی نہیں گزاری وہ کامیاب ہوگا اور جو دنیا 

کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر اور انجام سے غافل، فسق و فجور میں مبتال رہا وہ خاسر و 

 ناکام ہوگا۔

 
ِ  ۭ َوِتِْلَ اَْلَْمثَا لَوْ  َيِة اّلٰله ْن َخش ْ عًا ِمٰ تََصٰدِ ََّرَايَْتٗه َخاِشًعا مُّ َن عَٰله َجبٍَل ل َذا الُْقْراه  10ُل نَْْضُِّبَا ِللنَّاِس لََعلَّهُْم يََتَفكَُّرْوَن     َاْنَزلْنَا هه

وہ پست ہو کر  تو تو دیکھتا کہ خوف اٰلہی سے( ۱)اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے 

جاتا ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و ( ۴)ٹکڑے ٹکڑے ہو 

 ۔(۲)فکر کریں 

اور پہاڑ میں فہم و ادراک کی صالحیت پیدا کر دیتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی  ۱۔۴۱

 ہے۔

وعظ تذکرہ کے ایسے  یعنی قرآن کریم میں ہم نے بالغت و فصاحت، قوت و استدالل اور ۴۔۴۱

پہلو بیان کئے ہیں کہ انہیں سن کر پہاڑ بھی باوجود اتنی سختی اور وسعت و بلندی کے خوف 

اٰلہی سے ریزہ ریزة ہو جاتا۔ یہ انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جا رہا ہے کہ تجھے عقل و فہم کی 

رتا تو تیرا انجام اچھا صالحیتیں دی گئی ہیں۔ لیکن قرآن سن کر تیرا دل کوئی اثر قبول نہیں ک

 نہیں ہوگا۔ 

تاکہ قرآن کے مواعظ سے وہ نصحیت حاصل کریں اور زواجر کو سن کر نافرمانیوں  ۲۔۴۱

سے اجتناب کریں بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم 

گر ہم اسے کسی پہاڑ پر نے آپ پر یہ قرآن مجید نازل کیا جو ایسی عظمت شان کا حامل ہے کہ ا

نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجاتا لیکن یہ آپ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا قوی 

اور مضبوط کردیا کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے اس چیز کو برداشت کرلیا جس کو برداشت 

ی اپنی صفات بیان کرنے کی طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں ہے ۔ فتح القدیر اس کے بعد ہللا تعالٰ 

 فرما رہا ہے جس سے مقصود توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ہے ۔

 
ِحْْيُ        ُن الرَّ ْْحه هَاَدِة   ۚ ُهَو الرَّ َ ِاَلَّ ُهَو ۚ عهَِلُ الَْغْيِب َوالشَّ ْي ََلٓ ِاَله ِ ُ اَّلَّ  11ُهَو اّلٰله

ا جاننے واال مہربان اور رحم کھلے ک( ۱)وہی ہللا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں چھپے 

 کرنے واال۔

غیب مخلوقات کے اعتبار سے ہے ورنہ ہللا کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں مطلب یہ  ۱۔۴۴

ہے کہ وہ کائنات کی ہرچیز کو جانتا ہے چاہے وہ ہمارے سامنے ہو یا ہم سے غائب ہو حتی کہ 

 وہ تاریکیوں میں چلنے والی چیونٹی کو بھی جانتا ہے ۔

 
ُ الُْمْؤِمُن الُْمهَْيِمُن الَْعزِيُْز الَْجبَّ هُ  َله ْوُس السَّ َ ِاَلَّ ُهَو  ۚ َالَْمِِلُ الُْقدُّ ْي ََلٓ ِاَله ِ ُ اَّلَّ ِ َُعَّا يُّْشُِكْوَن      َو اّلٰله َن اّلٰله ْبحه ُ ۭ س ُ  11اُر الُْمَتَكَٰبِ

یبوں سے صاف، امن وہی ہللا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب ع

دینے واال، نگہبان، غالب زورآور، اور بڑائی واال، پاک ہے ہللا ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا 

 شریک بناتے ہیں۔
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ِت َواَْلَرْ  وه مه ُح ََلٗ َما ِِف السَّ بِٰ ّنه ۭ يُس َ اُۗء الُْحس ْ ُر ََلُ اَْلََْسَ ُ الَْخاِلُق الَْباِرئُ الُْمَصٰوِ    11الَْعزِيُْز الَْحِكْْيُ       ِض ۚ َوُهوَ ُهَو اّلٰله

صورت بنانے واال، اسی کے لئے نہایت ( ۱)وہی ہے ہللا پیدا کرنے واال وجود بخشنے واال 

ہرچیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے ( ۴)اچھے نام ہیں 

 ۔(٤)اور وہی غالب حکمت واال ہے ( ۲)

خلق کا مطلب ہے اپنے ارادہ و مشیت کے مطابق اندازہ کرنا اور براَ کے کہتے ہیں کہ  ۱۔۴٤

 معنی ہیں اسے پیدا کرنا، گھڑنا، وجود میں النا۔ 

ِ ااْلَْسَما)اسمائے حسٰنی کی بحث  ۴۔۴٤ َوَذُروا الَِّذْیَن یُْلِحُدْوَن فِْيٓ  ۘ  ُء اْلُحْسٰنى فَاْدُعْوہُ بِھَا   ۘ  َوہلِلٰٰ

 میں گزر چکی ہے۔ ( 340:۔ االعراف7( ۱۲۰ْجَزْوَن َما َكانُْوا یَْعَملُْوَن  َسیُ  ۘ  ٕىِٖه  ۘ  اَْسَما

 زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔  ۲۔۴٤

 جس چیز کا بھی فیصلہ کرتا ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ٤۔۴٤

 

 

 سورة الممتحنة
 (۱۲آیات  ۔ تعداد ٦۰سورة الممتحنة ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ِة  ْم ِِبلَْمَودَّ ُُكْ َاْوِلَياَۗء تُلُْقْوَن ِالَْْيِ َمنُْوا ََل تَتَِّخُذْوا عَُدٰوِْي َوعَُدوَّ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ُُِٰكْ َّيه ِ َرب ُُكْ َاْن تُْؤِمنُْوا ِِبّلٰله ُسْوَل َوِاَّيَّ َن الَْحٰقِ ۚ ُُيْرُِجْوَن الرَّ  ِاْن  َۭوقَْد َكَفُرْوا ِبَما َجاَۗءُُكْ ِمٰ

ِة    ڰ َواَ  ْم ِِبلَْمَودَّ ْوَن ِالَْْيِ ُّ ِِ ُ اًدا ِِفْ َسِبْيِٰلْ َوابِْتَغاَۗء َمْرَضاِِتْ     ڰ ت َّْفَعِْلُ ِمنُُْكْ فََقْد َضلَّ َسَواَۗء ُكْنَُتْ َخَرْجَُتْ َِجَ ََن َاْعََلُ ِبَمآ َاْخَفْيَُتْ َوَمآ َاعْلَْنَُتْ    ۭ َوَمْن ي

ِبْيِل        Ǻالسَّ

تم ( ۱)اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ ( خود)میرے اور ! اے وہ لوگوں جو ایمان الئے ہو

وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکا  اور( ۴)دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو 

ہے کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جال وطن کرتے ہیں کہ 

اگر تم میری راہ میں جہاد کے لئے اور میری رضامندی ( ۲)تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو 

محبت کا پیغام پوشیدہ  ان کے پاس( ٤)تو ان سے دوستیاں نہ کرو )کی طلب میں نکلتے ہو 

بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے 

 ۔(۲)جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا 

نے کفار مکہ اور نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اہل مکہ  ۱۔۱

اس کی خالف ورزی کی اس لیے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور 

پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی ہللا عنہ ایک مہاجر بدری 

صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں تھی لیکن ان کے بیوی بچے 

انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ کی تیاری کی اطالع کردوں تاکہ  مکے میں ہی تھے

اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے 

ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کردیا جس کی اطالع بذریعہ 

گئی چنانچہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت علی وحی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو کر دی 
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حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی ہللا عنھم کو فرمایا کہ جاؤ روضہ خاخ پر ایک عورت 

ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی اس کے پاس ایک رقعہ ہے وہ لے آؤ چنانچہ وہ حضرات گئے اور 

تھا آپ نے حضرت حاطب اس سے یہ رقعہ لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھپارکھا 

رضی ہللا سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر وارتداد کی بنا پر 

نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتے دار مکے میں موجود ہیں 

ہے تو میں نے یہ جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں میرا وہاں کوئی رشتے دار نہیں 

سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطالع کردوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں 

کی حفاظت کریں آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا تاہم ہللا نے تنبیہ کے 

ا تعلق طور پپر یہ آیات نازل فرما دیں تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح ک

 مودت قائم نہ کرے صحیح بخاری ۔

مطلب ہے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلق قائم  ۴۔۱

 کرنا چاہتے ہو؟

جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو تمہارے لئے کیا یہ مناسب ہے  ۲۔۱

 تیار کرو؟کہ تم ان سے محبت اور ہمدردی کا رویہ اخ

 یہ جواب شرط، جو محذوف ہے، کا ترجمہ ہے۔  ٤۔۱

یعنی میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا اور انہیں خفیہ نام و پیام بھیجنا، یہ  ۲۔۱

 گمراہی کا راستہ ہے، جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔

 
يَبْسُ  َّثَْقُفْوُُكْ يَُكْونُْوا لَُُكْ َاْعَداًۗء وَّ ْوا لَْو تَْكُفُرْوَن    ِاْن ي ِء َوَودُّ ْوۗ  Ąُۭطْوٓا ِالَْيُُكْ َايِْدَُّيُْم َوَالِْسنَََتُْم ِِبلسُّ

دشمن ہوجائیں اور برائی کے ساتھ تم پر ( کھلے)اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے 

کرنے لگ  چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر( دل سے)دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور 

 (۱)جاؤ 

یعنی تمہارے خالف ان کے دلوں میں تو اس طرح بغض و عناد ہے اور تم ہو کہ ان کے  ۱۔۴

 ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو۔

 
ُ ِبَما تَْعَملُوْ  َمِة  ڔ يَْفِصُل بَيْنَُُكْ ۭ َواّلٰله  Ǽبَِصْْيٌ      نَ لَْن تَْنَفَعُُكْ َاْرَحاُمُُكْ َوََلٓ َاْوََلُدُُكْ ڔ يَْوَم الِْقيه

ہللا تعاٰلی ( ۱)تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں، اور اوالد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی 

 اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے ہللا خوب دیکھ رہا ہے۔( ۴)تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا 

ہ تمہارے کچھ کام یعنی جس اوالد کے لئے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو، ی ۱۔۲

نہ آئے گی، پھر اس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کرکے کیوں ہللا کو ناراض کرتے ہو۔ 

قیامت والے دن جو چیز کام آئے گی، وہ تو ہللا اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی اطاعت ہے، 

 اس کا اہتمام کرو۔ 

اہل اطاعت کو جنت میں اور اہل دوسرے معنی ہیں تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ یعنی  ۴۔۲

معصیت کو جہنم میں داخل کرے گا، بعض کہتے ہیں آپس میں جدائی کا مطلب کہ ایک دوسرے 

 سے بھا گیں گے۔

 
ُۗؤا مِ  يَْن َمَعٗه ۚ ِاْذ قَالُْوا ِلَقْوِمهِْم ِاَنَّ بَُرءه ِ ِهْْيَ َواَّلَّ ٓ ِاْبره نٌَة ِِفْ ِ ۡ َكَفْرََن ِبُُكْ َوبََدا بَْينَنَا َوبَيْنَُُكُ الَْعَداَوُة  نُُْكْ قَْد ََكنَْت لَُُكْ ُاْسَوةٌ َحس َ ا تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اّلٰله َوِممَّ

َتْغِفَرنَّ َِلَ وَ  ِهْْيَ َِلَِبْيِه ََلَس ْ ِ َوْحَدٗهٓ ِاَلَّ قَْوَل ِاْبره ْنَا َوِالَْيَك َانَبْنَا َوِالَْيَك َمآ َاْمِِلُ َِلَ ِمَن َوالَْبْغَضاُۗء َابًَدا َحِٰته تُْؤِمنُْوا ِِبّلٰله َّنَا عَلَْيَك تََوُكَّ ٍء   ۭ َرب ِ ِمْن ََشْ اّلٰله

 Ćالَْمِصْْيُ      
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جب ( ۱)تمہارے لئے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے ! مسلمانو

 کے سوا عبادت کہ ان سب نے اپنی قوم سے برمال کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم ہللا

منکر ہیں جب تک تم ہللا کی ( عقائد کے)ہم تمہارے ( ۴)کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں 

لیکن ( ۲)وحدانیت پر ایمان نہ الؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لئے بغض و عداوت ظاہر ہوگئی 

ر ضرور کروں کہ میں تمہارے لئے استغفا( ٤)ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی 

گا اور تمہارے لئے مجھے ہللا کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے 

اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ( ۲)پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے 

 ہی طرف لوٹنا ہے،

م کی مثال کفار سے عدم اتحاد کے مسئلے کی وضاحت کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السال۱۔٤

 دی جا رہی ہے کہ ایسا نمونہ جس کی پیروی کی جائے 

یعنی شرک کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہللا کے پرستاروں کا بھال غیر  ۴۔٤

 ہللا کے پجاریوں سے کیا تعلق۔ 

یعنی علیحدگی اور بیزاری اس وقت تک رہے گی جب تک کفر و شرک چھوڑ کر توحید کو  ۲۔٤

 اپنالو گے۔ نہیں 

مطلب یہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے، البتہ ان کے باپ کے  ٤۔٤

لئے مغفرت کی دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیئے، کیونکہ 

واضح ان کا یہ فعل اس وقت ہے جب ان کو اپنے باپ کی بابت علم نہیں تھا، چنانچہ جب ان پر 

ہوگیا کہ ان کا باپ ہللا کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظہار نجات کر دیا، جیسا 

َعَدھَآ اِیَّاہُ  )کہ  ْوِعَدٍة وَّ اَ مِ  ۘ  َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر اِْبٰرِھْیَم اِلَبِْیِه ااِلَّ َعْن مَّ ِ تَبَرَّ ٰٰ ا تَـبَیََّن لَٗهٓ اَنَّٗه َعُدوٌّ ہللِّ  ۘ  ْنهُ فَلَمَّ

اہٌ َحلِْیٌم     میں ہے۔ ( 332:۔ التوبہ8( ۱۱٤اِنَّ اِْبٰرِھْیَم اَلَوَّ

توکل کا مطلب ہے امکانی حد تک ظاہری اسباب ووسائل اختیار کرنے کے بعد معاملہ ہللا  ۲۔٤

کے سپرد کردیا جائے یہ ہے اس لیے توکل کا یہ مفہوم بھی غلط ہوگا نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

ں ایک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کرکے اندر آگیا آپ صلی ہللا علیہ کی خدمت می

وسلم نے پوچھا تو کہا میں اونٹ ہللا کے سپرد کر آیا ہوں آپ نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے۔ اعقل 

وتوکل۔ پہلے اسے کسی چیز سے باندھ پھر ہللا پر بھروسہ کر۔ ترمذی۔ انابت کا مطلب ہے ہللا 

 وغ کرناکی طرف رج

 
ََّك َانَْت الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ   َّنَا  ۚ ِان ْيَن َكَفُرْوا َواْغِفْر لَنَا َرب ِ َعلْنَا ِفْتنًَة ِلَّٰلَّ َّنَا ََل َّتْ  Ĉ    َرب

اور اے ہمارے پالنے والے ہماری ( ۱)تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال ! اے ہمارے رب

 ، حکمت واال ہے۔خطاؤں کو بخش دے، بیشک تو ہی غالب

یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ وتسلط عطا نہ فرما اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں  ۱۔۲

اور یوں ہم ان کے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گے یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی 

نہ بن طرف سے ہمیں کسی سزا سے دو چار نہ کرنا اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے لیے فت

 جائے گا وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی؟

 
ََّتَولَّ فَاِ  ِخَر  ۭ َوَمْن ي َ َوالَْيْوَم اَْله ْم ُاْسَوٌة َحَسـنٌَة ِلَٰمْن ََكَن يَْرُجوا اّلٰله َ ُهَو الَْغِنُّ الَْحِمْيُد      لََقْد ََكَن لَُُكْ ِفْْيِ    Čنَّ اّلٰله

ہر اس شخص کے ( اور عمدہ پیروی ہے خاص کر)اچھا نمونہ ( ۱)ناً تمہارے لئے ان میں یقی

اور اگر کوئی روگردانی ( ۴)لئے جو ہللا کی اور قیامت کے دن کی مالقات کی امید رکھتا ہو 

 تو ہللا تعاٰلی بالکل بےنیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔( ۲)کرے 

 اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں۔ یہ تکرار تاکید کے لئے ہے۔  یعنی ابراہیم علیہ السالم کے ۱۔٦
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کیونکہ ایسے ہی لوگ ہللا سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں، یہی لوگ حاالت و واقعات  ۴۔٦

 سے عبرت پکڑتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ 

 یعنی حضرت ابراہیم علیہ السالم کے اسوے کو اپنانے سے گریز کرے ۔ ۲۔ ٦ 

 
ََ ا ُ غَ َع ُ قَِديٌْر   ۭ َواّلٰله ًة   ۭ َواّلٰله َودَّ ِْنُْم مَّ يَْن عَاَديَُْتْ ِمٰ ِ َعَل بَيْنَُُكْ َوبَْْيَ اَّلَّ ْ ُ َاْن َيَّ ِحْْيٌ       ّلٰله  Ċُفْوٌر رَّ

ہللا کو ( ۱)کیا عجب کہ عنقریب ہی ہللا تعاٰلی تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے 

 غفور رحیم ہے۔( بڑا)ور ہللا سب قدرتیں ہیں ا

یعنی ان کو مسلمان کرکے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے، جس سے تمہارے مابین  ۱۔۷

عداوت، دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد لوگ 

حبت میں تبدیل فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہوگئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتیں، م

 ہوگئیں، جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، وہ دست و بازو بن گئے۔

 
ْن ِدََّيِرُُكْ َاْن تَََبُّ  رُِجْوُُكْ ِمٰ ْيِن َولَْم ُُيْ يَْن لَْم يَُقاتِلُْوُُكْ ِِف اٰلِ ِ ُ َعِن اَّلَّ َ ُيُِ ََل يَِْنهىُُكُ اّلٰله ْم ۭ ِانَّ اّلٰله  Ďبُّ الُْمْقِسِطْْيَ     ْوُِهْ َوتُْقِسُطْوٓا ِالَْْيِ

( ۴)اور تمہیں جال وطن نہیں کیا ( ۱)جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی 

ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے ہللا تعاٰلی تمہیں نہیں 

 (٤)ہے۔ بلکہ ہللا تعاٰلی تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ( ۲)روکتا 

یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے جو مسلمانوں سے محض دین السالم کی  ۱۔۲

وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے، یہ پہلی شرط 

 ہے

 یعنی تمہارے ساتھ ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کیا کہ تم ہجرت پر مجبور ہو جاؤ، یہ ۴۔۲۔ 

دوسری شرط ہے۔ ایک تیسری شرط یہ ہے جو اگلی آیت سے واضح ہوتی ہے، کہ وہ مسلمانوں 

کے خالف دوسرے کافروں کو کسی قسم کی مدد بھی نہ پہنچائیں مشورے اور رائے سے اور 

 نہ ہتھیار وغیرہ کے ذریعے سے۔ 

یسے حضرت یعنی ایسے کافروں سے احسان اور انصاف کا معاملہ کرنا ممنوع نہیں ہے ج ۲۔۲

اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی ہللا عنہما نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے اپنی مشرکہ 

ماں کی بابت صلہ رحمی یعنی حسن سلوک کرنے کا پوچھا آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

 صلی امک۔ صحیح مسلم۔ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو ۔:

ب ہے حتی کہ کافروں کے ساتھ بھی حدیث میں انصاف اس میں انصاف کرنے کی ترغی ٤۔۲

کرنے والوں کی فضیلت یوں بیان ہوئی ہے۔ ان المقسطین عند ہللا علی منبر من نور عن یمین 

الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمھم واھلیھم وماولوا۔ صحیح مسلم کتاب 

وں گے جو رحمن کے دائیں جانب ہوں گے االمارہ۔ انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہ

اور رحمن کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں جو اپنے فیصلوں میں اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں 

 انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔

 
ْن ِدََّيرُُِكْ َوظه  يِْن َوَاْخَرُجْوُُكْ ِمٰ تَلُْوُُكْ ِِف اٰلِ ْيَن قه ِ ُ َعِن اَّلَّ ََّما يَِْنهىُُكُ اّلٰله ِلُمْوَن     ِان َك ُِهُ الٰظه

ِٕ
ى
ۗ َّهُْم فَُاوله ََّتَول َّْوُِهْ ۚ َوَمْن ي  ِاْخَراِجُُكْ َاْن تََول

ٓ  Ḍهَُرْوا عَٰله

ہللا تعاٰلی تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے 

الوں کی مدد کی جو میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس سے نکال دیا اور دیس سے نکال دینے و

 ۔(۴)ظالم ہیں ( قطًعا)وہ ( ۱)لوگ ایسے کفار سے محبت کریں 

 یعنی ارشاد اٰلہی اور امر ربانی سے اعراض کرتے ہوئے۔  ۱۔٢
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کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہیں تھے، یوں انہوں  ۴۔٢

 کے لئے پیش کر دیا۔ نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کہ انہیں ہللا کے عذاب

 
ُ َاْعََلُ ِبـِايْمَ  ٍت فَاْمتَِحُنْوُهنَّ  ۭ َاّلٰله َمنُْوٓا ِاَذا َجاَۗءُُكُ الُْمْؤِمنهُت ُمههِجره يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ َّهَُّيه نَّ ۚ فَِاْن عَِلْمُتُمْوُهنَّ ُمْؤِمنهٍت فَََل تَْرِجُعْوُهنَّ ِاَٰل اْلُكفَّاِر ۭ ََل ُهنَّ ِحل  ل ْم َوََل اِِنِ

تَيُْتمُ  َِ عَلَْيُُكْ َاْن تَْنِكُحْوُهنَّ ِاَذآ اه آ َانَْفُقْوا   ۭ َوََل ُجنَا تُْوُِهْ مَّ لُّْوَن لَهُنَّ  ۭ َواه ٓ ُِهْ َُيِ لُْوا َما لُْوا َمآ َانَْفْقَُتْ َولْيَْســـ   ْوُهنَّ ُاُجْوَرُهنَّ  ۭ َوََل تُْمِسُكْوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْســـ 

ُ عَِلْْيٌ َحِكْْيٌ        ُُكُ بَيْنَُُكْ ۭ َواّلٰله ِ   ۭ َُيْ ِلُُكْ ُحُْكُ اّلٰله  01َانَْفُقْوا   ۭ ذه

( ۱)جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو ! اے ایمان والو

یں ایماندار معلوم ہوں دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے واال تو ہللا ہی ہے لیکن اگر وہ تمہ

تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لئے حالل نہیں اور نہ وہ ان کے ( ۴)

ان عورتوں کو ان ( ٤)اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کردو ( ۲)لئے حالل ہیں 

ر کافر عورتوں کے او( ۲)کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں 

وہ بھی مانگ لیں ( ۷)اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو ( ٦) ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو 

وہ بھی مانگ لیں یہ ہللا کا فیصلہ ہے جو تمہارے ( ۲)اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو 

 حکمت واال ہے۔( اور)ہللا تعاٰلی بڑے علم ( ٢)درمیان کر رہا ہے 

حدیبیہ میں ایک شق یہ تھی کہ مکے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چال جائے گا معاہدہ  ۱۔۱۰

تو اس کو واپس کرنا پڑے گا لیکن اس میں مرد وعورت کی صراحت نہیں تھی بظاہر کوئی احد 

میں دونوں ہی شامل تھے چنانچہ بعد میں بعض عورتیں مکے سے ہجرت کرکے مسلمانوں کے 

واپسی کا مطالبہ کیا جس پر ہللا نے اس آیت میں مسلمانوں کی پاس چلی گئیں تو کفار نے ان کی 

رہنمائی فرمائی اور یہ حکم دیا امتحان لینے کا مطلب ہے اس امر کی تحقیق کرو کہ ہجرت کر 

کے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کر رہی ہے اپنے کافر خاوند سے ناراض ہو کر یا 

سے تو نہیں آئی ہے اور صرف یہاں پناہ لینے  کسی مسلمان کے عشق میں یا کسی اور غرض

یعنی تم اپنی تحقیق سے اس نتیجے پر پہنچو اور  ۴۔۱۰کی خاطر ایمان کا دعوی کر رہی ہے۔ 

 تمہیں گمان غالب حاصل ہو جائے کہ یہ واقعی مومنہ ہیں۔ 

یہ انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن  ۲۔۱۰

عورت کسی کافر کے لیے حالل نہیں جیسا کہ ابتدائے اسالم میں یہ جائز تھا چنانچہ نبی صلی 

ہللا علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی ہللا عنہا کا نکاح ابو العاص ابن ربیع کے 

ساتھ ہوا تھا جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے منع 

ی لیے یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حالل نہیں اس لیے انہیں کافروں کردیا اس

کے پاس مت لوٹاؤ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھر ان کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے 

 چاہے خاوند عورت کے بعد ہجرت کر کے آئے ۔

 وہ تم انہیں ادا کردو۔ یعنی ان کے کافر خاوندوں نے ان کو جو مہر ادا کیا ہے،  ٤۔۱۰

یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خاوندوں کو  ۲۔۱۰

چھوڑ کر تمہارے پاس آگئی ہیں تم ان سے نکاح کرسکتے ہو بشرطیکہ ان کا حق مہر تم ادا 

کے ( براء رحماست)کرو تاہم یہ نکاح مسنون طریقے سے ہی ہوگا یعنی ایک تو انقضائے عدت 

بعد ہوگا دوسرے اس میں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے 

 البتہ عورت مدخول بہا نہیں ہے تو پھر بال عدت فوری نکاح جائز ہے

عصم عصمۃ کی جمع ہے یہاں اس سے مراد عصمت عقد نکاح ہے مطلب یہ ہے کہ اگر   ٦۔ ۱۰

یوی بدستور کافر اور مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے خاوند مسلمان ہو جائے اور ب

نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے اسے فورا طالق دے کر اپنے سے علیحدہ کردیا جائے چنانچہ 

اس حکم کے بعد حضرت عمر رضی ہللا عنہ نے اپنی دو مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ 
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الق دے دی ابن کثیر۔ البتہ اگر بیوی کتابیہ ہو تو ابن عبید ہللا رضی ہللا عنہ نے اپنی بیوی کو ط

اسے طالق دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے اس لیے اگر وہ پہلے سے ہی 

بیوی کی حثییت سے تمہارے پاس موجود ہے تو قبول اسالم کے بعد اسے علیحدہ کرنے کی 

 ضرورت نہیں ہے ۔

 قرا رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیںیعنی ان عورتوں پر جو کفر پر بر ۷۔۱۰ 

 یعنی ان عورتوں پر جو مسلمان ہو کر ہجرت کرکے مدینے آگئی ہیں۔  ۲۔۱۰ 

یعنی یہ حکم مذکور کہ دونوں ایک دوسرے کو حق مہر ادا کریں بلکہ مانگ کرلیں ہللا کا  ٢۔۱۰

ص تھا اس پر مسلمانوں کا حکم ہے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس دور کے ساتھ ہی خا

اجماع ہے فتح القدیر۔ اس کی وجہ وہ معاہدہ ہے جو اس وقت فریقین کے درمیان تھا اس قسم کے 

 معاہدے کی صورت میں آئندہ بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا بصورت دیگر نہیں ۔

 
ْن َاْزَواِجُُكْ ِاَٰل اْلُكفَّاِر فََعاقَْبَُتْ  ٌء ِمٰ ْيٓ َانَُْتْ ِبٖه ُمْؤِمنُ َوِاْن فَاتَُُكْ ََشْ ِ َ اَّلَّ َُّقوا اّلٰله ثَْل َمآ َانَْفُقْوا  ۭ َوات ْم ِمٰ ْيَن َذَهَبْت َاْزَواَُجُ ِ تُوا اَّلَّ  00ْوَن        فَاه

اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر 

جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات تو ( ۱)تم اس کے بدلے کا وقت مل جائے 

 کے برابر ادا کر دو، اور اس ہللا تعاٰلی سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

فعاقبتم ۔ پس تم سزا دو یا بدلہ لو۔ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی  ۱۔۱۱

ادا کرنے تھے، وہ تم ان مسلمانوں کو عورتوں کے حق مہر، جو تمہیں ان کے کافر شوہروں کو 

دے دو، جن کی عورتیں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں اور انہوں نے 

دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم ( یعنی یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے)مسلمانوں کو مہر ادا نہیں کیا 

سے پہلے ان مسلمانوں کو،  کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنیمت حاصل ہو اس میں تقسیم

جن کی بیویاں دارالکفر چلی گئی ہیں، ان کے خرچ کے بقدر ادا کردو، گویا مال غنیمت سے 

اگر مال غنیمت سے ( ایسر التفاسیر و ابن کثیر)یہ بھی سزا ہے ( ازالہ)مسلمانوں کے نقصان کا 

 بھی ازالہ کی صورت نہ ہو تو بیت المال سے تعاون کیا جائے۔

 
 َ َُّيُّ ٓ ِ َّيه ِْ َ ََل ي ا وَّ ً ِ َشـْيـــــــ   َاْن َلَّ يُّْشِْكَن ِِبّلٰله

ٓ نَّ ا النَِّبُّ ِاَذا َجاَۗءَك الُْمْؤِمنهُت يَُباِيْعنََك عَٰله َّْفََتِيْنَٗه بَْْيَ َايِْدُّْيِ ِتْْيَ ِبُُبَْتاٍن ي قَْن َوََل يَْزِنْْيَ َوََل يَْقُتلَْن َاْوََلَدُهنَّ َوََل ََّيْ

ِحْْيٌ   َوَاْرُجلِ  َ غَُفْوٌر رَّ َ   ۭ ِانَّ اّلٰله َتْغِفْر لَهُنَّ اّلٰله  01  هِنَّ َوََل يَْعِصْينََك ِِفْ َمْعُرْوٍف فََباِيْعهُنَّ َواس ْ

جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ ہللا کے ساتھ کسی ! اے پیغمبر

کاری نہ کریں گی، اپنی اوالد کو نہ مار ڈالیں کو شریک نہ کریں گی،چوری نہ کریں گی، زنا 

گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور 

اور ان کے ( ۱)کسی نیک کام میں تیری بےحکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں 

 ے واال اور معاف کرنے واال ہے۔لئے ہللا سے مغفرت طلب کریں بیشک ہللا تعاٰلی بخشن

یہ بیعت اس وقت لیتے جب عورتیں ہجرت کرکے آتیں جیسا کہ صحیح بخاری تفسیر  ۱۔۱۴

سورہ ممتحنہ میں ہے عالوہ ازیں فتح مکہ والے دن بھی آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے قریش کی 

د لیتے کسی عورتوں سے بیعت لی بیعت لیتے وقت آپ صلی ہللا علیہ وسلم صرف زبان سے عہ

عورت کے ہاتھ کو آپ نہیں چھوتے تھے حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا فرماتی ہیں ہللا کی قسم 

بیعت میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت 

ے کرتے وقت آپ صلی ہللا علیہ وسلم صرف یہ فرماتے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت ل

لی ۔ صحیح بخاری۔ بیعت میں آپ صلی ہللا علیہ وسلم یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ 

نوحہ نہیں کریں گی گریبان چاک نہیں کریں گی سر کے بال نہیں نوچیں گی اور جاہلیت کی 

طرح بین نہیں کریں گی ۔ صحیح بخاری۔ اس بیعت میں نماز روزہ حج اور زکوة وغیرہ کا ذکر 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1272 

اس لیے کہ یہ ارکان دین اور شعائراسالم ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہیں نہیں ہے 

آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے بطور خاص ان چیزوں کی بیعت لی جن کا عام ارتکاب عورتوں 

سے ہوتا تھا تاکہ وہ ارکان دین کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں اس سے 

ماودعاة اور واعظین حضرات اپنا زور خطابت ارکان دین کے بیان یہ بات معلوم ہوئی کہ عل

کرنے میں ہی صرف نہ کریں جو پہلے ہی واضح ہیں بلکہ ان خرابیوں اور رسموں کی بھی پر 

زور انداز میں تردید کیا کریں جو معاشرے میں عام ہیں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی 

 ان سے اجتناب نہیں کرتے۔

 
 َ َُّيُّ ٓ َس اْلكُ َّيه

ِٕ
ِخَرِة مََكَ يَى ُسْوا ِمَن اَْله

ِٕ
ْم قَْد يَى ُ عَلَْْيِ َّْوا قَْوًما غَِضَب اّلٰله َمنُْوا ََل تََتَول يَْن اه ِ ِب الُْقُبْوِر       ا اَّلَّ    01فَّاُر ِمْن َاْْصه

جو ( ۱)تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر ہللا کا غضب نازل ہو چکا ہے ! اے مسلمانو

 ۔(۴)ے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں آخرت س

اس سے بعض یہود، بعض منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لئے ہیں۔ یہ آخری قول  ۱۔۱۲

ہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں یہود و منافقین بھی آجاتے ہیں، عالوہ ازیں سارے کفار ہی 

ہیں، اس لئے مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی کافر سے دوستانہ تعلق مت  غضب اٰلہی کے مستحق

 رکھو، جیسا کہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ 

آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب، قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے۔ ایک دوسرے  ۴۔۱۲

یر سے مایوس ہوگئے۔ معنی اس کے یہ کئے گئے ہیں کہ قبروں میں مدفون کافر، ہر قسم کی خ

ابن )کیونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا، اب وہ خیر کی کیا توقع کر سکتے ہیں 

 ۔(جریر طبری

 

 

 سورة الصف
 (۱٤۔ تعداد آیات  ٦۱سورة الصف ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے

اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ رضی ہللا عنہم آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ 

ہللا کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہیں وہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے پوچھنے چاہییں 

ہ وسلم کے پاس جا کر پوچھنے کی جرات تاکہ ان پر عمل کیا جاسکے، لیکن آپ صلی ہللا علی

 (مسند احمد)کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اس پر ہللا تعاٰلی نے یہ سورت نازل فرمادی 

 
ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض ۚ َوُهَو الَْعزِيُْز الَْحِكْْيُ        وه مه ِ َما ِِف السَّ بََّح ّلِلٰه  Ǻس َ

 ان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت واال ہے۔زمین و آسمان کی ہر ہرچیز ہللا تعاٰلی کی پاکی بی

 
َمنُْوا ِلَم تَُقْولُْوَن َما ََل تَْفَعلُْوَن      يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ  Ąَّيه

 تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں( ۱! )اے ایمان والو
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یہاں ندا اگرچہ عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہللا کو  ۱۔۴

و سب سے زیادہ پسند عمل ہیں، وہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے پوچھنے چاہئیں تاکہ ان ج

پر عمل کیا جاسکے لیکن آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے پاس جاکر پوچھنے کی جرت کوئی نہیں 

 (مسند احمد)کر رہا تھا اس پر ہللا تعاٰلی نے یہ سورت نازل فرمائی 

 
 ِ  Ǽ َاْن تَُقْولُْوا َما ََل تَْفَعلُْوَن     َكَُبَ َمْقتًا ِعْنَد اّلٰله

 (۱)تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا ہللا تعاٰلی کو سخت ناپسند ہے۔ 

 یہ اسی کی مزید تاکید ہے کہ ہللا تعاٰلی ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے۔ ۱۔۲

 
ْيَن يَُقاِتلُْوَن ِِفْ َسِبْيِِلٖ َصفًّا ِ بُّ اَّلَّ َ ُُيِ ْرُصْوٌص      ِانَّ اّلٰله ُْم بُنْيَاٌن مَّ  Ćََكَِنَّ

بیشک ہللا تعاٰلی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں 

 ۔(۱)گویا سیسہ پالئی ہوئی عمارت ہیں 

 یہ جہاد کا ایک انتہائی نیک عمل بتالیا گیا جو ہللا کو بہت محبوب ہے۔ ۱۔٤

 
ُ َوِاْذ قَاَل ُمْوٰسه ِلقَ  ا َزاغُْوٓا َاَزاَغ اّلٰله ِ ِالَْيُُكْ ۭ فَلَمَّ ْ َرُسْوُل اّلٰله َّْعلَُمْوَن َاّٰنِ ِسِقْْيَ    ْوِمٖه يهَقْوِم ِلَم تُْؤُذْونَِنْ َوقَْد ت ُ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم الْفه  Ĉ قُلُْوَّبُْم ۭ َواّلٰله

تم مجھے کیوں ستا ! لوگوجبکہ موسٰی نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے ( یاد کرو)اور 

پس جب ( ۱)معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب ہللا کا رسول ہوں ( بخوبی)رہے ہو حاالنکہ تمہیں 

اور ہللا تعاٰلی نافرمان ( ۴)ٹیڑھا کر دیا ( اور)وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو ہللا نے انکے دلوں کو 

 قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

علیہ السالم ہللا کے سچے رسول ہیں، بنی اسرائیل  یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موسیٰ  ۱۔٢

انہیں اپنی زبان سے ایذا پہنچاتے تھے، حٰتی کہ بعض جسمانی عیوب ان کی طرف منسوب 

 کرتے تھے، حاالنکہ وہ بیماری ان کے اندر نہیں تھی۔ 

یعنی علم کے باوجود حق سے اعراض کیا اور حق کے مقابلے میں باطل کو خیر کے  ۴۔٢

میں شر کو اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا، تو ہللا تعاٰلی نے اس کی سزا  مقابلے

کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدایت سے پھیر دیا۔ کیونکہ یہی سنت ہللا چلی آرہی 

ہے۔ کفر وضالالت پر دوام واستمرار ہی دلوں پر مہر لگنے کا باعث ہوتا ہے پھر فسق کفر اور 

اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے جس کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ اس لیے آگے ظلم 

فرمایا ہللا تعاٰلی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ ہللا تعاٰلی نے ایسے لوگوں کو اپنی 

سنت کے مطابق گمراہ کیا ہوتا ہے اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے جسے اس طریقے سے ہللا 

 اہ کیا ہو۔نے گمر

 
قًا ِلَٰما بَْْيَ يَ  َصٰدِ ِ ِالَْيُُكْ مُّ ْ َرُسْوُل اّلٰله اِۗءيَْل ِاّٰنِ ٓ ِاْْسَ َ يهبَِنْ ََ ََ ابُْن َمْر ا َجاَۗءُِهْ َوِاْذ قَاَل ِعيْ ُد ۭ فَلَمَّ ٗهٓ َاْْحَ ِِتْ ِمْنْۢ بَْعِدي اَْسُ ْ ا ِبَرُسْوٍل َّيَّ ًۢ ىِة َوُمبَّٰشِ َديَّ ِمَن التَّْوره

ِبْْيٌ     ِِبلْبَ  ــٌر مُّ َذا ِْسْ نهِت قَالُْوا هه  Čيِٰ

میں تم سب کی طرف ہللا کا ! اور جب مریم کے بیٹے عیسٰی نے کہا اے میری قوم، بنی اسرائیل

اور اپنے بعد ( ۱)رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے واال ہوں 

پھر ( ۴)ے واال ہوں جن کا نام احمد ہے آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنان

 ۔(۲)جب وہ انکے پاس کھلی دلیلیں الئے تو کہنے لگے، یہ تو کھال جادو ہے 

حضرت عیسٰی علیہ السالم کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح  ۱۔٦

السالم کا حضرت موسٰی علیہ السالم کی نافرمانی کی، اسی طرح انہوں نے حضرت عیسٰی علیہ 

بھی انکار کیا، اس میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ یہود آپ صلی ہللا 
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علیہ وسلم ہی کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تو ساری تاریخ ہی انبیاء علیہم 

دعوت دے السالم کی تکذیب سے بھری پڑی ہے۔ تورات کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ میں جو 

رہا ہوں، وہ وہی ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر مجھ 

سے پہلے تورات لے کر آئے اور اب میں انجیل لے کر آیا ہوں، ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی 

پر  ہے۔ اس لیے جس طرح تم موسٰی وہارون اور داٗود وسلیمان علیہم السالم پر ایمان الئے مجھ

 بھی ایمان الؤ، اس لیے کہ میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی تردید و تکذیب۔

یہ حضرت عیسٰی علیہ السالم نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول  ۴۔٦

انا "' ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی چنانچہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السالم کی دعا اور عیسٰی علیہ " ابی ابراہیم وبشسارة عیسی دعوة

ہو تو معنی ہوں گے  ۰السالم کی بشارت کا مصداق ہوں۔ احمد یہ فاعل سے اگر مبالغے کا صیغہ

دوسرے تمام لوگوں سے ہللا کی زیادہ حمد کرنے واال۔ اور اگر یہ مفعول سے ہوں تو معنی ہوں 

آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی خوبیوں اور کماالت کی وجہ سے جتنی تعریف آپ صلی ہللا  گے کہ

 (فتح القدیر)علیہ وسلم کی کی گئی اتنی کسی کی بھی نہیں کی گئی۔ 

یعنی عیسٰی علیہ السالم کے پیش کردہ معجزات کو جادو سے تعبیر کیا گیا، جس طرح  ۴۔٦ 

طرح کہتی رہیں۔ بعض نے اس سے مراد نبی صلی ہللا گذشتہ قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو اسی 

 علیہ وسلم لئے ہیں جیسا کہ کفار مکہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو کہتے تھے۔

 
ُ ََل َُّيِْدي الَْقْومَ  ٓى ِاَٰل اَْلِْسََلِم ۭ َواّلٰله ِ اْلَكِذَب َوُهَو يُْدعه ى عََٰل اّلٰله ِن افََْته ِلِمْْيَ  َوَمْن َاْظََلُ ِممَّ  ۚ Ċ     الٰظه

حاالنکہ وہ اسالم کی ( ۱)اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو ہللا پر جھوٹ باندھے 

 اور ہللا ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔( ۴)طرف بالیا جاتا ہے 

یعنی ہللا کی اوالد قرار دے، یا جو جانور اس نے حرام قرار نہیں دیئے ان کو حرام باور  ۱۔۷

 کرائے۔ 

ام دینوں میں اشرف اور اعٰلی ہے، اس لئے جو شخص ایسا ہو، اس کو کب یہ زیب جو تم ۴۔۷

 دیتا ہے یہ وہ کسی پر بھی جھوٹ گھڑے، چہ جائیکہ ہللا پر جھوٹ باندھے؟

 
ِفُروْ  ُ ُمَِتُّ نُْوِرٖه َولَْو َكرَِه اْلكه فَْواِههِْم ۭ َواّلٰله ِ ِِبَ  Ďَن    يُرِيُْدْوَن ِلُيْطِفــــُٔـْوا نُْوَر اّلٰله

اور ہللا اپنے نور کو کمال تک ( ۱)وہ چاہتے ہیں کہ ہللا کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں 

 گو کافر برا مانیں۔( ۴)پہچانے واال ہے 

منہ ' نور سے مراد قرآن، یا اسالم یا محمد صلی ہللا علیہ وسلم ہے، یا دالئل و براہین ہیں  ۱۔۲

 ی وہ باتیں ہیں جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہیں۔ کا مطلب ہے، وہ طعن ک' سے بجھا دیں 

یعنی اس کو آفاق میں پھیالنے واال اور دوسرے تمام دینوں پر غالب کرنے واال ہے۔ دالئل  ۴۔۲

 کے لحاظ سے، یا مادی غلبے کے لحاظ سے یا دونوں لحاظ سے۔

 
ى َوِدْيِن الَْحٰقِ ِلُيظْ  ْيٓ َاْرَسَل َرُسْوََلٗ ِِبلْهُده ِ ٖه   َولَْو َكرَِه الُْمّْشُِكْوَن     ُهَو اَّلَّ ْيِن ُُكِٰ    Ḍهَِرٗه عََٰل اٰلِ

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر 

 (۴)اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ ( ۱)غالب کر دے 

 ے پھر دہرایا گیا ہے۔ یہ گذشتہ بات ہی کی تاکید ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس ۱۔٢

 تاہم یہ المحالہ ہو کر رہے گا۔۱۔٢

 
ْن عََذاٍب َاِلْْيٍ      َمنُْوا َهْل َاُدلُُُّكْ عَٰله ِّتَاَرٍة تُْنِجْيُُكْ ِمٰ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ  01َّيه



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1275 

 جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔( ۱)کیا میں تمہیں وہ تجارت بتال دوں ! اے ایمان والو

کو تجارت سے تعبیر کیا، اس لئے کہ اس میں بھی انہیں ( یعنی ایمان اور جہاد)عمل  اس ۱۔۱۰

تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا وہ نفع کیا ہے؟ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات۔ اس سے بڑا 

َ "نفع اور کیا ہوگا۔ اور وہ نفع کیا ہے اس بات کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا  اِنَّ ہللٰاٰ

ہللا نے مومنوں سے ان کی ( 333:۔ التوبہ8" تَٰري ِمَن اْلُمْؤِمنِْیَن اَْنفَُسھُْم َواَْمَوالَھُْم بِاَنَّ لَھُُم اْلَجنَّةَ اشْ 

 جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کرلیا ہے۔

 
ِ ِِبَْمَوا اِهُدْوَن ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ِ َوَرُسْوَِلٖ َوُّتَ َُُّكْ ِاْن ُكْنَُتْ تَْعلَُمْوَن    تُْؤِمنُْوَن ِِبّلٰله ِلُُكْ َخْْيٌ ل    00ِلُُكْ َوَانُْفِسُُكْ ۭ ذه

ہللا تعاٰلی پر اور اس کے رسول پر ایمان الؤ اور ہللا کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے 

 جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم میں ہو۔

 
ِِلَ الَْفْوُز الَْعِظْْيُ يَْغِفْر لَُُكْ ُذنُْوبَُُكْ وَ  َبًة ِِفْ َجنٰهِت عَْدٍن ۭ ذه ِكَن َطيِٰ َِتَا اَْلَِْنهُر َوَمسه رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ    01      يُْدِخْلُُكْ َجن

ہللا تعاٰلی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے 

ھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، یہ بہت بڑی نہریں جاری ہونگی اور صاف ستھرے گ

 کامیابی ہے۔

 
ِ الُْمْؤِمِنْْيَ     ِ َوفَْتٌح قَرِيٌْب ۭ َوبَّٰشِ َن اّلٰله بُّْوَِنَا ۭ نَّْصٌ ِمٰ ى َُتِ ُاْخره  01وَّ

بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو وہ ہللا کی مدد اور جلد فتح یابی ( نعمت)اور تمہیں ایک دوسری 

 ۔(۴)داروں کو خوشخبری دے دو ایمان( ۱)ہے، 

یعنی جب تم اس کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کروگے، تو وہ بھی تمہیں  ۱۔۱۲

ولینصرن ( "سورہ محمد")ان تنصروا ہللا ینصرکم ویثبت اقدامکم"فتح و نصرت سے نوازے گا۔ 

یں اسے فتح قریب قرار آخرت کی نعمتوں کے مقابلے م( الحج")ہللا من ینصرہ ان ہللا لقوی عزیز

دیا اور اس سے مراد فتح مکہ ہے اور بعض نے فارس و روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر 

مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ جو خالفت راشدہ میں مسلمانوں کو حاصل 

 ہوا۔

ل ایمان جنت کی بھی، مرنے کے بعد اور فتح و نصرت کی بھی، دنیا میں، بشرطیکہ اہ ۴۔۱۲

ْؤِمنِْینَ "ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہیں۔  آگے (( 318:۔ آل عمران1" َواَْنتُُم ااْلَْعلَْوَن اِْن ُكْنتُْم مُّ

 ہللا تعاٰلی مؤمنوں کو اپنے دین کی نصرت کی مزید ترغیب دے رہا ہے۔

 
ِ مََكَ قَاَل عِ  َمنُْوا ُكْونُْوٓا َانَْصاَر اّلٰله يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِ فَ َّيه ُن َانَْصاُر اّلٰله ُّْوَن ََنْ ِ ۭ قَاَل الَْحــَواِري َن َمْن َانَْصاِرْيٓ ِاَٰل اّلٰله َ ِللَْحَواِريٰٖ ََ ََ اْبُن َمْر ٓ يْ ْنْۢ بَِنْ َفٌة ِمٰ

ِٕ
اۗى َمنَْت طَّ اه

ِِهْ  َمنُْوا عَٰله عَُدٰوِ ْيَن اه ِ َّْدََن اَّلَّ َفٌة ۚ فََاي
ِٕ
اۗى اِۗءيَْل َوَكَفَرْت طَّ هِرِْيَن      ِاْْسَ    01فََاْصَبُحْوا ظه

جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت ( ۱)تم ہللا تعاٰلی کے مددگار بن جاؤ ! اے ایمان والو

عیسٰی نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو ہللا کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے 

سے ایک جماعت تو ایمان الئی اور  پس بنی اسرائیل میں( ۴)کہا ہم ہللا کی راہ میں مددگار ہیں 

تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی پس ( ۱)ایک جماعت نے کفر کیا 

 ۔(٤)وہ غالب آگئے 

تمام حالتوں میں، اپنے اقوال وافعال کے ذریعے سے بھی اور جان ومال کے ذریعے  ۱۔۱٤-

تمہیں ہللا اور اس کا رسول اپنے دین سے بھی۔ جب بھی جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی 

کے لیے پکارے تم فورا ان کی پکار پر لبیک کہو، جس طرح حواریین نے عیسٰی علیہ السالم 

یعنی ہم آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے اس دین کی دعوت و تبلیغ میں  ۴۔۱٤کی پکار پر لبیک کہا۔ 
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علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اسی طرح  مددگار ہیں جس کی نشرو اشاعت کا حکم ہللا نے آپ صلی ہللا

کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں ' رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ایام حج میں فرماتے 

' تک ہللا کا پیغام پہنچا سکوں، اس لئے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے 

ر خزرج نے لبیک کہا، آپ حٰتی کے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی پکار پر مدینے کے اوس او

صلی ہللا علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ 

کیا۔ نیز آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ صلی ہللا علیہ وسلم ہجرت کر کے 

یہ وسلم کی اور آپ کے مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ صلی ہللا عل

تمام ساتھیوں کی مدد کی حتی کہ ہللا اور اس کے رسول نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا اور اب 

 یہ ان کا علم بن گیا۔ رضی ہللا عنہم وارضاھم۔

یہ یہود تھے جنہوں نے نبوت عیسٰی علیہ السالم ہی کا انکار بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر  ۲۔۱٤

بعض کہتے ہیں کہ یہ اختالف و تفرق اس وقت ہوا جب حضرت عیسٰی علیہ بہتان تراشی کی 

السالم کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ایک نے کہا عیسٰی علیہ السالم کی شکل میں ہللا تعاٰلی نے ہی 

زمین پر ظہور فرمایا تھا، اب وہ پھر آسمان پر چال گیا، یہ فرقہ یعقوبیہ کہالتا ہے نسطوریہ 

اب ہللا کے بیٹے تھے، باپ نے بیٹے کو آسمان پر بال لیا ہے، تیسرے فرقے فرقے نے کہا وہ 

 نے کہا وہ ہللا کے بندے اور اس کے رسول تھے، یہی فرقہ صحیح تھا۔ 

یعنی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم نے اسی آخری جماعت کی دوسرے ٤۔۱٤

ح عقیدے کی حامل جماعت نبی صلی ہللا باطل گروہوں کے مقابلے میں مدد کی چنانچہ یہ صحی

علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور یوں ہم نے ان کو دالئل کے لحاظ سے بھی سب کافروں پر غلبہ 

عطا فرمایا اور قوت وسلطنت کے اعتبار سے بھی۔ اس غلبے کا آخری ظہور اس وقت پھر ہوگا۔ 

ہوگاجیسا کہ اس نزول اور  جب قیامت کے قریب حضرت عیسٰی علیہ السالم کا دوبارہ نزول

 غلبے کی صراحت احادیث صحیحہ میں تواتر کے ساتھ منقول ہے۔

 

 سورة الجمعة
 (۱۱۔ تعداد آیات  ٦۴سورة الجمعة ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال 

صحیح )نبی صلی ہللا علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے 

تاہم ان کا جمعہ کی رات کو عشا کی نماز میں سورہ جمعہ اور کافرون کا پڑھنا صحیح ( مسلم

 روایت سے ثابت نہیں، البتہ ایک ضعیف روایت میں ایسا آتا ہے۔

 
ِ َما ِِف ال  ُح ّلِلٰه ْوِس الَْعزِْيِز الَْحِكـْْيِ      يَُسـبِٰ ِت َوَما ِِف اَْلَْرِض الَْمِِلِ الُْقدُّ وه مه  Ǻسَّ

بادشاہ نہایت ( جو)جو آسمان اور زمین میں ہیں ہللا تعاٰلی کی پاکی بیان کرتی ہیں ( ساری چیزیں

 غالب و با حکمت ہے۔( ہے)پاک 

 
َ َرُسْوًَل مِٰ  ْٰيٖ ٰمِ ْي بََعَث ِِف اَْلُ ِ َب َوالِْحْْكََة ۤ َوِاْن ََكنُْوا ِمْن قَْبُل لَ ُهَو اَّلَّ ُِٰمهُُم اْلِكته ْم َويَُعل ْْيِ يهِتٖه َويَُزكِٰ ْم اه ِبْْيٍ     ِْنُْم يَْتلُْوا عَلَْْيِ    Ąِفْي َضلهٍل مُّ
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میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی ( ۱)وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں 

اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ  آیتیں پڑھ کر سناتا ہے

 اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

یِّیَن سے مراد عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ ان کے خصوصی ذکر کا یہ مطلب  ۱۔۴ اُ مِّ

چونکہ اولین نہیں کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت دوسروں کے کے لئے نہیں تھی، لیکن 

 مخاطب وہ تھے اس لئے ہللا کا ان پر زیادہ احسان تھا۔

 
ْم ۭ َوُهَو الَْعزِْيُز الَْحِكْْيُ     ا يَلَْحُقْوا ِّبِ َخرِْيَن ِمِْنُْم لَمَّ اه  Ǽوَّ

ملے۔ وہی غالب با ( ۱)اور دوسروں کے لئے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں 

 حکمت ہے۔

ہے یعنی بََعَث فِْی اَ ِخِر ْیَن ِمْنھُْم اََخِر ْیَن سے فارس اور دیگر غیر عرب یہ امیین پر عطف  ۱۔۲

لوگ ہیں جو قیامت تک آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر ایمان النے والے ہونگے، بعض کہتے ہیں کہ 

عرب و عجم کے وہ تمام لوگ ہیں جو عہد صحابہ کرام کے بعد قیامت تک ہوں گے چنانچہ اس 

، بربر، سوڈان، ترک، مغول، کرد، چینی اور اہل ہند وغیرہ سب آجاتے ہیں۔ میں فارس، روم

یعنی آپ صلی ہللا علیہم کی نبوت سب کے لیے ہے چنانچہ یہ سب ہی آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر 

ایمان الئے۔ اور اسالم النے کے بعد یہ بھی منہم کا مصداق یعنی اولین اسالم النے والے امیین 

ونکہ تمام مسلمان امت واحدہ ہیں۔ اسی ضمیر کی وجہ سے بعض کہتے ہیں میں سے ہوگئے کی

 کہ آخرین سے مراد بعد میں ہونے والے عرب ہیں کیونکہ منہم کی ضمیر کا مرجع امیین ہیں۔

 
ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظْْيِ     ََّشاُۗء   ۭ َواّلٰله ِ يُْؤِتْيِه َمْن ي ِِلَ فَْضُل اّلٰله  Ćذه

 جسے چاہے اپنا فضل دے اور ہللا تعاٰلی بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔( ۱)ہے یہ ہللا کا فضل 

 یہ اشارہ نبوت محمدی کی طرف ہو سکتا ہے اور اس پر ایمان النے والوں کی طرف بھی۔ ۱۔٤

 
ِمُل َاْسَفاًرا  ِملُْوَها ََكَثَِل الِْحَماِر َُيْ ىَة ُُثَّ لَْم َُيْ لُوا التَّْوره ْيَن ُْحِٰ ِ ِلِمْْيَ       ۭ َمثَُل اَّلَّ ُ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم الٰظه ِ   ۭ َواّلٰله يهِت اّلٰله بُْوا ِِبه ْيَن َكذَّ ِ  ِبئَْس َمثَُل الَْقْوِم اَّلَّ

Ĉ 

جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی 

ہللا کی باتوں کو جھٹالنے والوں ( ۱)مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں الدے ہو 

 ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔( ایسی)کی بڑی بری مثال ہے اور ہللا 

اَ ْسفَار َسْفر کی جمع ہے، معنی ہیں بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے  ۱۔٢

ل یہودیوں کی یہ بےعم( فتح القدیر)معنوں میں سفر کرتا ہے اس لئے کتاب کو سفر کہا جاتا ہے 

مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی 

ہیں، ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ۔ اسی طرح یہ یہودی 

وتبدل سے کام  ہیں یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں، بلکہ اس میں تاویل وتحریف اور تغیر

لیتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم 

وشعور سے ہی عاری ہوتا ہے، جب کہ ان کے اندر فہم و شعور ہے لیکن یہ اسے صحیح 

طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے۔ اور 

۔ 7" ۱۷٢ٕىَِك ھُُم اْلٰغفِلُْوَن   ۘ  ٕىَِك َكااْلَْنَعاِم بَْل ھُْم اََضلُّ اُولٰ ۘ  اُولٰ ۘ  " مقام پر فرمایا  دوسرے

یہ چوپائے کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہی مثال مسلمانوں کی اور ( 378:االعراف

عانی ومطالب بالخصوص علماء کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے م

 کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے مقتضی پر عمل نہیں کرتے۔
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ِ ِمْن ُدْوِن النَّاِس فَتََمنَُّوا الَْموْ  َُتْ َانَُُّكْ َاْوِلَياُۗء ّلِلٰه ْيَن َهاُدْوٓا ِاْن َزَُعْ ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِدِقْْيَ     قُْل َّيه  Čَت ِاْن ُكْنَُتْ صه

ا دعوٰی ہے کہ تم ہللا کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے اگر تمہار! کہہ دیجئے کہ اے یہودیو

 (۲)اگر تم سچے ہو۔ ( ۴)تم موت کی تمنا کرو ( ۱)سوا 

َوقَالَِت اْلیَھُْوُد )ہم ہللا کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں ' جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ  ۱۔٦

ِ َواَِحبَّاۘ  َوالنَّٰصٰرى نَْحُن اَْبنٰ  بُُكْم بُِذنُْوبُِكْم قُْل فَلِ ۘ  ُؤٗہ  ۘ  ُؤا ہللٰاٰ ْن َخلََق  ۘ  َم یَُعذِّ مَّ یَْغفُِر لَِمْن ۘ  بَْل اَْنتُْم بََشٌر مِّ

ُب َمْن یََّشاۘ  یََّشا ِ ُمْلُك السَّٰمٰوِت َوااْلَْرِض َوَما بَْینَھَُما ۘ  ُء  ۘ  ُء َویَُعذِّ ۔ 5( 34َواِلَْیِه اْلَمِصْیُر    ۘ  َوہلِلٰٰ

جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ' اور دعوٰی کرتے تھے کہ ( 34:المائدہ

قُْل ھَاتُْوا بُْرھَانَُكْم اِْن ُكْنتُْم  ۘ  تِْلَك اََمانِیُّھُْم  ۘ  َوقَالُْوا لَْن یَّْدُخَل اْلَجنَّةَ ااِلَّ َمْن َكاَن ھُْوًدا اَْو نَٰصٰرى )' ہوگا 

 ( 333:۔ البقرة4( ۱۱۱ٰصِدقِْیَن  

اکرام حاصل ہو جو تمہارے غرور کے مطابق تمہارے لئے ہونا  تاکہ تمہیں وہ اعزاز و ۴۔٦

 چاہیئے،

اس لیے کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے وہ تو وہاں جلد  ۲۔٦

پہنچنے کا خواہش مند ہوتا ہے حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی ہے۔ یعنی 

م نبوت محمدیہ کے انکار اور اپنے دعوائے والیت اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر ت

ومحبوبیت میں سچے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کر لو۔ یعنی مسلمان اور یہودی دونوں مل 

کر بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ یا ہللا ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار فرما 

 دے۔

 
ا بِ  ِلِمْْيَ     َوََل يََتَمنَّْونَٗهٓ َابَدًۢ ُ عَِلْْيٌۢ ِِبلٰظه ْم ۭ َواّلٰله َمْت َايِْدُّْيِ  Ċَما قَدَّ

یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج 

 اور ہللا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔( ۱)رکھے ہیں 

و ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں، یعنی کفر و معاصی اور کتاب اٰلہی میں تحریف و تغیر کا ج ۱۔۷

 ان کے باعث کبھی بھی یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے

 
هَادَ  َِلِ الْغَْيِب َوالشَّ ْوَن ِاٰله عه َّٗه ُملهِقْيُُكْ ُُثَّ تَُردُّ ْوَن ِمنُْه فَِان ْي تَِفرُّ ِ ئُُُكْ ِبَما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن    قُْل ِانَّ الَْمْوَت اَّلَّ ِٰ   Ďِة فَُينَب

کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی پھر تم سب ! ہ دیجئےکہ

کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کئے ہوئے ( ہللا)چھپے کھلے کے جاننے والے 

 تمام کام بتال دے گا۔

 
َّْوِم ا لهوِة ِمْن ي َمنُْوٓا ِاَذا نُْوِدَي ِللصَّ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ َُُّكْ ِاْن ُكْنَُتْ تَْعلَُمْوَن      َّيه ِلُُكْ َخْْيٌ ل ِ َوَذُروا الَْبْيَع ۭ ذه  Ḍلُْجُمَعِة فَاْسَعْوا ِاٰله ِذْكِر اّلٰله

جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم ہللا کے ذکر کی ! اے وہ لوگوں جو ایمان الئے ہو

حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم  یہ تمہارے( ۱)طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو 

 جانتے ہو۔

یہ اذان کس طرح دی جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں؟ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ البتہ حدیث  ۱۔٢

میں ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہے نہ اس پر عمل 

تعاٰلی ہرچیز کی پیدائش سے فارغ  کرنا ہی۔ جمعہ کو، جمعہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن ہللا

ہوگیا تھا، یوں گویا تمام مخلوقات کا اس دن اجتماع ہوگیا، یا نماز کے لئے لوگوں کا اجتماع ہوتا 

فَاَْسَعْوا کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کر آؤ، بلکہ یہ ہے کہ اذان ( فتح القدیر)ہے اس بنا پر کہتے ہیں 

کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے، وقار اور  کے بعد فوراً کاروبار بند کر کے آجاؤ۔
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بعض حضرات نے ذروا البیع ( صحیح بخاری)سکینت کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ 

چھوڑ دو سے استدالل کیا ہے کہ جمعہ صرف شہروں میں فرض ہے اہل ( خرید وفروخت)

ہوتی ہے دیہاتوں میں نہیں۔ دیہات پر نہیں۔ کیونکہ کاروبار اور خریدوفروخت شہروں میں ہی 

حاالنکہ اول تو دنیا میں کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں خرید وفروخت اور کاروبار نہ ہوتا ہو اس 

لیے یہ دعٰوی خالف واقعہ دوسرا بیع اور کاروبار سے مطلب دنیا کے مشاغل ہیں وہ جیسے 

ے۔ کیا اہل دیہات کے بھی اور جس قسم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے بعد انہیں ترک کردیا جائ

 مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا کیھتی باڑی کاروبار اور مشاغل دنیا سے مخلتف چیز ہے۔

 
َّعَ  ا ل َ َكِثْْيً ِ َواْذُكُروا اّلٰله ْوا ِِف اَْلَْرِض َوابَْتُغْوا ِمْن فَْضِل اّلٰله لهوُة فَانْتَِّشُ َُُّكْ تُْفِلُحْوَن     فَِاَذا قُِضيَِت الصَّ  01ل

اور بکثرت ہللا کا ( ۱)جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور ہللا کا فضل تالش کرو پھر 

 ذکر کیا کرو تاکہ تم فالح پالو۔

اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے۔ یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر تم اپنے اپنے  ۱۔۱۰

حت ہے کہ جمعہ کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو جاؤ۔ مقصد اس امر کی وضا

 کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں۔ صرف نماز کے وقت ایسا کرنا ضروری ہے۔

 
ِ َخْْيٌ مِٰ  ًما   ۭ قُْل َما ِعْنَد اّلٰله

ِٕ
ْوٓا ِالَْْيَا َوتََرُكْوَك قَاۗى ا انَْفضُّ ِزِقْْيَ      َن اللَّهِْو َوِمَن التَِٰجاَرِة    ۭ َواَوِاَذا َرَاْوا ِّتَاَرًة َاْو لَهَْوَۨ ُ َخْْيُ الٰره   00ّلٰله

جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ 

وہ کھیل اور ( ۴)آپ کہہ دیجئے کہ ہللا کے پاس جو ہے ( ۱)کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں 

 ۔(٤)اور ہللا تعاٰلی بہترین روزی رساں ہے ( ۲)تجارت سے بہتر ہے 

ایک مرتبہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک  ۱۔۱۱

قافلہ آگیا، لوگوں کو پتہ چال تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لئے چلے گئے کہ 

آدمی مسجد میں رہ گئے جس پر یہ آیت نازل  ۱۴کہیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے صرف 

۔ انفضاض کے معنی ہیں مائل اور متوجہ ہونا دوڑ کر منتشر ہوجانا۔ الیھا (بخاری صحیح)ہوئی 

میں ضمیر کا مرجع تجارة ہے یہاں صرف ضمیر تجارت پر اکتفا کیا اس لیے کہ جب تجارت 

بھی باوجود جائز اور ضروری ہونے کے دوران خطبہ مذموم ہے تو کھیل وغیرہ کے مذموم 

وہ ازیں قائما سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینا ہونے کیا شک ہوسکتا ہے؟ عال

سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے، 

جن کے درمیان آپ صلی ہللا علیہ وسلم بیٹھتے تھے، قرآن پڑھتے اور لوگوں کو وعظ و 

 (صحیح مسلم)نصیحت فرماتے۔ 

 ور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جو جزائے عظیم ہےیعنی ہللا ا ۴۔۱۱

جس کی طرف تم دوڑ کر گئے اور مسجد سے نکل گئے اور خطبہ جمعہ کی سماعت  ۲۔۱۱۔ 

 بھی نہیں کی۔ 

پس اسی سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذریعے سے اسی کی طرف وسیلہ پکڑو۔  ٤۔۱۱

 حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔اس کی اطاعت اور اس کی طرف رزق 
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 سورة المنافقون
 (۱۱۔ تعداد آیات  ٦۲سورة المنافقون ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ِفُقْوَن قَالُْوا  ِفِقْْيَ ِاَذا َجاَۗءَك الُْمنه ُ يَْشهَُد ِانَّ الُْمنه ََّك لََرُسْوَُلٗ    ۭ َواّلٰله ُ يَْعََلُ ِان ِ     ۘ َواّلٰله ََّك لََرُسْوُل اّلٰله ِذبُْوَن     نَْشهَُد ِان  ۚ Ǻ لَكه

تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیشک آپ ہللا کے رسول 

اور ہللا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ( ۴)ہے کہ یقیناً آپ ہللا کے رسول ہیں اور ہللا جانتا ( ۱)ہیں 

 (۲)قطًعا جھوٹے ہیں 

منافقین سے مراد عبد ہللا بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی  ۱۔۱

ے رسول خدمت میں حاضر ہوتے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم ہللا ک

 ہیں۔ 

یہ جملہ معترضہ ہے جو مضمون ماقبل کی تاکید کے لیے ہے جس کا اظہار منافقین بطور  ۴۔۱

منافقت کے کیا کرتے تھے۔ ہللا تعاٰلی نے فرمایا یہ تو ویسے ہی زبان سے کہتے ہیں، ان کے دل 

 کے رسول ہیں۔ اس یقین سے خالی ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم واقعی ہللا 

اس بات میں کہ وہ دل سے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی  ۲۔۱ 

 دل سے گواہی نہیں دیتے صرف زبان سے دھوکا دینے کے لئے اظہار کرتے ہیں۔

 
ُْم َساۗءَ  ِ    ۭ ِاِنَّ ْوا َعْن َسِبْيِل اّلٰله ُذْوٓا َايَْماَِنُْم ُجنًَّة فََصدُّ َ  Ąَما ََكنُْوا يَْعَملُْوَن       ِاَّتَّ

بیشک برا ( ۴)پس ہللا کی راہ سے رک گئے ( ۱)انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے 

 ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔

یعنی وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح مسلمان ہیں اور یہ کہ محمد صلی ہللا  ۱۔۴

انہوں نے اپنی اس قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ اس کے ذریعے سے علیہ وسلم ہللا کے رسول ہیں 

 وہ تم سے بچے رہتے ہیں اور کافروں کی طرح یہ تمہاری تلواروں کی زد میں نہیں آتے۔

دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے شک و شبہات پیدا کرکے لوگوں کو ہللا کے راستے سے  ۴۔۴

 روکا۔

 
َمنُْوا ُُثَّ  ُْم اه ِِلَ ِِبَِنَّ ْم فَهُْم ََل يَْفَقهُْوَن      ذه  Ǽَكَفُرْوا فَُطِبَع عَٰله قُلُْوِّبِ

پس ان کے دلوں پر مہر کر دی ( ۱)یہ اس سب اسلئے ہے کہ یہ ایمان ال کر پھر کافر ہوگئے 

 گئی ہے۔ اب یہ نہیں سمجھتے۔

 اس سے معلوم ہوا کہ منافقین بھی صریح کافر ہیں۔ ۱۔۲

 
ُبْوَن ُكَّ َوِاَذا َرَاْيََتُْم تُعْ  نََّدٌة      ۭ َُيْس َ س َ ُْم ُخُشٌب مُّ َُّقْولُْوا تَْسَمْع ِلَقْوِلهِْم ۭ ََكَِنَّ ُ  ۡ َاّٰنه ِجُبَك َاْجَساُمهُْم ۭ َوِاْن ي تَلَهُُم اّلٰله ْم ۭ ُِهُ الَْعُدوُّ فَاْحَذْرُِهْ ۭ قه َصْيَحٍة عَلَْْيِ

 Ćيُْؤفَُكْوَن    

یہ جب باتیں کرنے لگیں ( ۱)جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں  جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے

گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں اور دیوار کے سہارے لگائی ( ۴)کان لگائیں ( اپنا)تو آپ ان کی باتوں پر 
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یہی حقیقی دشمن ہیں ان سے بچو ( ٤)ہیں ہر سخت آواز کو اپنے خالف سمجھتے ہیں ( ۲)ہوئی 

 رے جاتے ہیں۔ہللا انہیں غارت کرے کہاں سے پھ

 یعنی ان کے حسن و جمال اور رونق و شادابی کی وجہ سے۔  ۱۔٤

 یعنی زبان کی فصاحت و بالغت کی وجہ سے۔  ۴۔٤

یعنی اپنی درازئی قد اور حسن ورعنائی، عدم فہم ور قلت خیر میں ایسے ہیں گویا کہ دیوار  ۲۔٤

ہے لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پر لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو تو بھلی لگتی 

 سکتی۔

یعنی بزدل ایسے ہیں کہ کوئی زوردار آواز سن لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت  ٤۔٤

 نازل ہوگئی یا گھبرا اُٹھتے ہیں کہ ہمارے خالف کسی کاروائی کا آغاز تونہیں ہو رہا۔

 
َتْغِفْر لَُُكْ رَ  ْوَن     َوِاَذا ِقْيَل لَهُْم تََعالَْوا يَس ْ ْسـَتْكَِبُ ْوَن َوُِهْ مُّ ْوا ُرُءْوَسهُْم َوَرَاْيََتُْم يَُصدُّ ِ لَوَّ  Ĉُسْوُل اّلٰله

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے ہللا کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر 

 ۔(۴)اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں ( ۱)مٹکاتے ہیں 

 ستغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں۔ یعنی ا ۱۔٢

یعنی کہنے والے کی بات سے منہ موڑ لیں گے یارسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے  ۴۔٢

 اعراض کرلیں گے۔

 
ُ لَهُْم ۭ اِ  َّْغِفَر اّلٰله َتْغِفْر لَهُْم ۭ لَْن ي َتْغَفْرَت لَهُْم َاْم لَْم تَس ْ ْم َاس ْ ِسِقْْيَ      َسَواٌۗء عَلَْْيِ َ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم الْفه  Čنَّ اّلٰله

ہللا تعاٰلی انہیں ہرگز نہ ( ۱)ان کے حق میں آپکا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں 

 نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا،( ایسے)بیشک ہللا تعاٰلی ( ۴)بخشے گا 

ہنے کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں اپنے نفاق پر اصرار اور کفر پر قائم ر ۱۔٦

 استغفار اور عدم استغفار ان کے حق میں برابر ہے۔ 

اگر اسی حالت میں نفاق میں مر گئے۔ ہاں اگر وہ زندگی میں کفر و نفاق سے تائب ہوجائیں  ۴۔٦

 تو بات اور ہے، پھر ان کی مغفرت ممکن ہے۔

 
ْيَن يَُقْولُْوَن ََل تُنْ  ِ ِت َواَْلَْرِض َولهِكنَّ الْ ُِهُ اَّلَّ وه مه ُن السَّ

ِٕ
ِ َخَزاۗى ْوا   ۭ َوّلِلٰه ِ َحِٰته يَْنَفضُّ ِفِقْْيَ ََل يَْفَقهُْوَن     ِفُقْوا عَٰله َمْن ِعْنَد َرُسْوِل اّلٰله  Ċُمنه

یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول ہللا کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک 

لیکن یہ ( ۱)ادھر ہو جائیں اور آسمان و زمین کے خزانے ہللا تعاٰلی کی ملکیت ہیں  کہ وہ ادھر

 ۔(۴)منافق بےسمجھ ہیں 

مطلب یہ کہ مہاجرین کا رازق ہللا تعاٰلی ہے اس لئے رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں،  ۱۔۷

 وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے۔ 

جانتے، اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مہاجرین کی منافق اس حقیقت کو نہیں  ۴۔۷ 

 طرف دست تعاون دراز نہ کریں تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔

 
ُة َوِلرَ  ِ الِْعزَّ رَِجنَّ اَْلََعزُّ ِمِْنَا اَْلََذلَّ ۭ َوّلِلٰه ْٰ َجْعنَآ ِاَٰل الَْمِديْنَِة لَُي ْن رَّ

ِٕ
ِفِقْْيَ ََل يَْعلَُمْوَن      ُسْوَِلٖ َوِللُْمْؤِمِنْْيَ يَُقْولُْوَن لَى    Ď َولهِكنَّ الُْمنه

یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینے جائیں گے تو عزت واال وہاں سے ذلت والے کو نکال 

عزت تو صرف ہللا تعاٰلی کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور ایمانداروں ! سنو( ۱)دے گا 

 (۲)ہیں۔ لیکن یہ منافق جانتے ن( ۴)کے لئے ہے 
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اس کا کہنے واال رئیس المنافق عبد ہللا بن ابی تھا، عزت والے سے اس کی مراد تھی، وہ  ۱۔۲

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم اور ( نعوذ باہلل)خود اور اس کے رفقاء اور ذلت والے سے 

 مسلمان۔ 

کو یعنی عزت اور غلبہ صرف ایک ہللا کے لیے ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے جس  ۴۔۲

 چاہے عزت وغلبہ عطا فرمادے۔

اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جو ان کے لیے مفید ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جو  ۲۔۲

 اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔

 
َّْفَعلْ  ِ ۚ َوَمْن ي َمنُْوا ََل تُلْهُُِكْ َاْمَوالُُُكْ َوََلٓ َاْوََلُدُُكْ َعْن ِذْكِر اّلٰله يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ْوَن      َّيه ُ ِِ ٰه َك ُِهُ الْ

ِٕ
ى
ۗ ِِلَ فَُاوله  Ḍذه

اور جو ( ۱)تمہارے مال اور تمہاری اوالد تمہیں ہللا کے ذکر سے غافل نہ کردیں ! اے مسلمانو

 ایسا کریں وہ بڑے ہی زیاں کار لوگ ہیں۔

یعنی مال اور اوالد کی محبت تم پر غالب آجائے کہ تم ہللا کے بتالئے ہوئے احکام و  ۱۔٢

 رائض سے غافل ہو جاؤ اور ہللا کی قائم کردہ حالل وحرام کی حدوں کی پروا نہ کرو۔ف

 
ْرتَِنْٓ  ِِتَ َاَحَدُُكُ الَْمْوُت فَيَُقْوَل َرٰبِ لَْوََلٓ َاخَّ ْ ْن قَْبِل َاْن َّيَّ ا َرَزْقنهُُكْ ِمٰ نَ َوَانِْفُقْوا ِمْن مَّ َق َواَُكْن ِمٰ دَّ  َاَجٍل قَرِيٍْب   فََاصَّ
ٓ ِلِحْْيَ        ِاٰله   01الٰصه

اس سے پہلے خرچ کرو ( ہماری راہ میں)اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے 

کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی ( ۱)

 دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔

 خرچ کرنے سے مراد زکوة کی ادائیگی اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنا ہے۔  ۱۔۱۰

اس سے معلوم ہوا کہ زکواة کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل ہللا میں اور اسی طرح اگر حج  ۴۔۱۰

کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعا تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ موت کا کوئی 

 وقت آجائے؟ اور یہ فرائض اس کے ذمے رہ جائیں۔پتہ نہیں کس 

 
ُ َخِبْْيٌۢ ِبَما تَْعَملُْوَن       ُ نَْفًسا ِاَذا َجاَۗء َاَجلُهَا   ۭ َواّلٰله َر اّلٰله َُّؤٰخِ     00َولَْن ي

اور جب کسی کا مقررہ وقت آجاتا ہے پھر اسے ہللا تعاٰلی ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم 

 ہللا تعاٰلی بخوبی باخبر ہے۔ کرتے ہو اس سے

 

 

 سورة التغابن
 (۱۲۔ تعداد آیات  ٦٤سورة التغابن ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ِت َوَما  وه مه ِ َما ِِف السَّ ُح ّلِلٰه بِٰ ٍء قَِدْيٌر     يُس َ  Ǻِِف اَْلَْرِض ۚ ََلُ الُْمِْلُ َوََلُ الَْحْمُد ۡ َوُهَو عَٰله ُكِٰ ََشْ

جو آسمانوں اور زمین میں ہیں ہللا کی پاکی بیان کرتی ہیں اسی کی سلطنت ہے ( ۱( )تمام چیزیں

 اور وہ ہر ہرچیز پر قادر ہے۔( ۴)اور اسی کی تعریف ہے 
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ہر مخلوق ہللا تعاٰلی کی ہر نقص وعیب سے تنزیہ وتقدیس بیان یعنی آسمان و زمین کی  ۱۔۱

 کرتی ہے زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔

یہ دونوں خوبیاں بھی اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ ۴۔۱

کمال ہے تو اسی مبدأ فیض اسی کا عطا کردہ ہے جو عارضی ہے، کسی کے پاس کچھ حسن و 

 کی کرم گستری کا نتیجہ ہے، اس لئے اصل تعریف کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔

 
ُ ِبَما تَْعَملُْوَن بَِصْْيٌ      ْؤِمٌن ۭ َواّلٰله ِمنُُْكْ مُّ ْي َخلََقُُكْ فَِمْنُُكْ ََكِفٌر وَّ ِ  Ąُهَو اَّلَّ

ں اور بعض ایماندار ہیں اور جو کچھ تم اسی نے تمہیں پیدا کیا سو تم میں سے بعضے تو کافر ہی

 (۱)کر رہے ہو ہللا تعاٰلی خوب دیکھ رہا ہے۔ 

یعنی انسان کے لیے خیروشر، نیکی اور بدی اور کفروایمان کے راستوں کی وضاحت کے ۱۔۴

بعد ہللا نے انسان کو ارادہ واختیار کی جوآزادی دی ہے اس کی رو سے کسی نے کفر کا اور 

راستہ اپنایا ہے اس نے کسی پر جبر نہیں کیا ہے۔ اگر وہ جبر کرتا تو کوئی کسی نے ایمان کا 

 بھی شخص کفر کا راستہ اختیار کرنے پر قادر نہ ہوتا۔

 
َرُُكْ فََاْحَسَن ُصَوَرُُكْ ۚ َوِالَْيِه الَْمِصْْيُ      ِت َواَْلَْرَض ِِبلَْحٰقِ َوَصوَّ وه مه  Ǽَخلََق السَّ

اسی نے تمہاری صورتیں ( ۱)ن کو عدل و حکمت سے پیدا کیا اسی نے آسمانوں کو اور زمی

 ۔(۲)اور اسی کی طرف لوٹنا ہے ( ۴)بنائیں 

اور وہ عدل و حکمت یہی ہے کہ محسن کو احسان کی اور بدکار کو اس کی بدی کی جزا  ۱۔۲

 دے، چنانچہ وہ اس عدل کا مکمل اہتمام قیامت والے دن فرمائے گا۔ 

قدو قامت اور خدوخال نہایت خوبصورت بنائے۔ جس سے ہللا کی تمہاری شکل وصورت،  ۴۔۲

 دوسری مخلوق محروم ہے۔

 کسی اور کی طرف نہیں، کہ ہللا کے محاسبے اور مؤاخذے سے بچاؤ ہو جائے۔ ۴۔۲

 
ُ عَِلْْيٌۢ  ْوَن َوَما تُْعِلُنْوَن   ۭ َواّلٰله ُّ ِِ ُ ِت َواَْلَْرِض َويَْعََلُ َما ت وه مه ُدْوِر    يَْعََلُ َما ِِف السَّ  Ć ِبَذاِت الصُّ

سب )وہ آسمان و زمین کی ہر ہرچیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وہ 

 ۔(۱)جانتا ہے ہللا تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے واال ہے ( کو

یعنی اس کا علم کائنات ارضی و سماوی سب پر محیط ہے بلکہ تمہارے سینوں کے رازوں  ۱۔٤

 ک سے واقف ہے، اس سے قبل جو وعدے اور وعیدین بیان ہوئی ہیں، یہ ان کی تاکید ہے۔ت

 
ْيَن َكَفُرْوا ِمْن قَْبُل ۡ فََذاقُْوا َوَِبَل َاْمِرِِهْ َولَهُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ       ِ ِتُُكْ نََبُؤا اَّلَّ  Ĉَالَْم ََّيْ

؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی

 (۴)اور جن کے لئے دردناک عذاب ہے ( ۱)چکھ لیا 

 یعنی دنیاوی عذاب کے عالوہ آخرت میں۔  ۱۔٢

 یہ اشارہ ہے اس عذاب کی طرف جو دنیا میں انہیں مال اور آخرت میں بھی انہیں ملے گا۔ ۴۔۲

 
ْم ُرُسلُهُْم ِِبلْ  ِتْْيِ ْ َّٗه ََكنَْت ًتَّ ن ِِلَ ِِبَ يْ ذه ُ غَِن  َْحِ ُ    ۭ َواّلٰله َتْغَّن اّلٰله اس ْ َّْوا وَّ ُْدْونَنَا  ۡ فََكَفُرْوا َوتََول نهِت فَقَالُْوٓا َابََّشٌ ُّيَّ  Čٌد      َبيِٰ

یہ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دالئل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا 

اور ہللا نے بےنیازی ( ۴)اور منہ پھیر لیا ( ۱)دیا  انسان ہماری رہنمائی کرے گا پس انکار کر

 (۲)سب خوبیوں واال۔ ( ٤)اور ہللا تو ہے بےنیاز ( ۲)کی 
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چنانچہ اس بنا پر انہوں نے رسولوں کو رسول ما ننے سے اور ان پر ایمان النے سے  ۱۔٦

 انکار کر دیا۔ 

انہوں نے غور و تدبر  یعنی ان سے اعراض کیا اور جو دعوت وہ پیش کرتے تھے، اس پر ۴۔٦

 ہی نہیں کیا۔ 

 یعنی ان کے ایمان اور ان کی عبادت سے۔  ۲۔٦

 اس کو کسی کی عبادت سے کیا فائدہ اور اس کی عبادت سے انکار کرنے سے کیا نقصان؟ ٤۔٦

یا محمود ہے تمام مخلوقات کی طرف سے یعنی ہر مخلوق زبان حال وقال سے اس کی  ۲۔ ٦ 

 لسان ہے۔حمد وتعریف میں رطب ال

 
لْ  ْ لَُتْبَعُٰثَّ ُُثَّ لَُتـنَبَُّؤنَّ ِبَما َُعِ ُّْبَعثُْوا   ۭ قُْل بَٰله َوَرِٰبِ َّْن ي ا َاْن ل ْيَن َكَفُرْوٓ ِ ِ يَِسْْيٌ       َزٍَمَ اَّلَّ ِِلَ عََٰل اّلٰله  Ċَُتْ   ۭ َوذه

ئے کیوں نہیں ہللا آپ کہہ دیج( ۱)ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے 

پھر جو تم نے کیا اس کی خبر دیئے جاؤ گے ( ۴)تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے ! کی قسم

 ۔(٤)اور ہللا پر یہ بلکہ آسان ہے ( ۲)

یعنی یہ عقیدہ کے قیامت والے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے یہ کافروں کا محض ۱۔۷

 م کا اطالق کذب پر بھی ہوتا ہے۔گمان ہے جس کی پشت پر دلیل کوئی نہیں ۔ زع

قرآن مجید میں تین مقامات پر ہللا نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم  ۴۔۷

کھا کر یہ اعالن کرے کہ ہللا تعاٰلی ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے 

 ا ہے۔اس سے قبل ایک مقام سورہ یونس، اور دوسرا مقام سورہ سب

یہ وقوع قیامت کی حکمت ہے کہ آخر ہللا تعاٰلی تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا؟  ۲۔۷

 تاکہ وہاں پر ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے۔

 یہ دوبارہ زندگی، انسانوں کو کتنی ہی مشکل نظر آتی ہو، لیکن ہللا کے لئے بالکل آسان ہے۔ ٤۔۷

 
 ِ ِمنُْوا ِِبّلٰله ُ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْْيٌ      فَاه ْيٓ َانَْزلْنَا   ۭ َواّلٰله ِ  Ď َوَرُسْوَِلٖ َوالنُّْوِر اَّلَّ

سو تم ہللا پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان الؤ 

 اور ہللا تعاٰلی تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔( ۱)

لم کے ساتھ نازل ہونے واال یہ نور قرآن مجید ہے، جس سے گمراہی آپ صلی ہللا علیہ وس ۱۔۲

 کی تاریکیاں چھٹتی ہیں اور ایمان کی روشنی پھیلتی ہے۔

 
ِ َويَْعَمْل َصاِلًحا يَُّكفِٰرْ  ُّْؤِمْنْۢ ِِبّلٰله ِِلَ يَْوُم التََّغابُِن َۭوَمْن ي َمُعُُكْ ِلَيْوِم الَْجْمعِ ذه تِ  يَْوَم ََيْ اه ْيَن ِفْْيَآ َابًَدا     ۭ َعْنُه َسـيِٰ ِِلِ َِتَا اَْلَِْنهُر خه رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ ٖه َويُْدِخِْلُ َجن

ِِلَ الَْفْوُز الَْعِظْْيُ         Ḍذه

اور ( ۴)جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا ( ۱)جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن 

سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جو شخص ہللا پر ایمان ال کر نیک عمل کرے ہللا اس 

اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں 

 گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

قیامت کو یوم الجمع اس لیے کہا کہ اس دن اول وآخر سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے ۱۔٢

کی نگاہ آخر تک پہنچے گی کیونکہ درمیان میں کوئی  فرشتے کی آواز سب سنیں گے ہر ایک

 چیز حائل نہ ہوگی۔

یعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا، اہل حق اہل باطن پر، ایمان والے اہل  ۴۔٢

کفر پر اور اہل طاعت اہل معصیت پر جیت جائیں گے، سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو یہ 
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ل ہوجائیں گے اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے حصے آئے حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخ

 گی جو جہنم میں داخل ہونگے۔

 
ْيَن ِفْْيَا    ۭ َوِبئَْس الَْمِصْْيُ   ِِلِ ُب النَّاِر خه َك َاْْصه

ِٕ
ى
ۗ يهتِنَآ ُاوله بُْوا ِِبه ْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ ِ    01    َواَّلَّ

جہنم میں ( جو)جہنمی ہیں ( سب)جھٹالیا وہی اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری ٰآیتوں کو 

 ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔

 
ِٰ ََشْ  ُُ ُ ِب ِ َُّيِْد قَلَْبٗه   ۭ َواّلٰله ُّْؤِمْنْۢ ِِبّلٰله ِ   ۭ َوَمْن ي ْذِن اّلٰله ِصْيَبٍة ِاَلَّ ِِبِ  00ٍء عَِلْْيٌ         َمآ َاَصاَب ِمْن مُّ

جو ہللا پر ایمان الئے ہللا اس کے دل کو ہدایت ( ۱)ہیں پہنچ سکتی کوئی مصیبت ہللا کے بغیر ن

 اور ہللا ہرچیز کو خوب جاننے واال ہے۔( ۴)دیتا ہے 

یعنی اس کی تقدیر اور مشیت سے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے  ۱۔۱۱

یبتیں انہیں نہ نزول کا سبب کفار کا یہ قول ہے کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو دنیا کی مص

 (فتح القدیر)پہنچتیں 

یعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے ہللا کی مشیت اور اس کے حکم سے ہی  ۴۔۱۱

 پہنچا ہے پس وہ صبر اور رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرتا ہے۔

 
ََّما عَٰله  َّْيَُتْ فَِان ُسْوَل ۚ فَِاْن تََول َ َوَاِطْيُعوا الرَّ َُ الُْمِبْْيُ       َوَاِطْيُعوا اّلٰله   01 َرُسْوِلنَا الَْبله

ہللا کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ( لوگو

 ۔(۱)ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے 

یعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے۔  ۱۔۱۴

رماتے ہیں، ہللا کا کام رسول بھیجنا ہے، رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم امام زہری ف

 (فتح القدیر)کرنا ہے 

 
ِ الُْمْؤِمنُْوَن      ِ فَلَْيَتَوكَّ َ ِاَلَّ ُهَو   ۭ َوعََٰل اّلٰله ُ ََلٓ ِاَله   01َاّلٰله

 (۱)کل رکھنا چاہیئے۔ ہللا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو ہللا ہی پر تو

یعنی تمام معامالت اسی کو سونپیں، اسی پر اعتماد کریں اور صرف اسی سے دعا والتجا  ۱۔۱۲

 کریں کیونکہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے ہی نہیں۔

 
َُُّكْ  ا ل َمنُْوٓا ِانَّ ِمْن َاْزَواِجُُكْ َوَاْوََلِدُُكْ عَُدوًّ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ِحْْيٌ        َّيه َ غَُفْوٌر رَّ  01فَاْحَذُرْوُِهْ ۚ َوِاْن تَْعُفْوا َوتَْصَفُحْوا َوتَْغِفُرْوا فَِانَّ اّلٰله

پس ان سے ہوشیار ( ۱)تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں ! اے ایمان والو

تعاٰلی بخشنے واال  اور اگر تم معاف کردو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو ہللا( ۴)رہنا 

 ۔(۲)مہربان ہے 

یعنی جو تمہیں عمل صالح اور اطاعت اٰلہی سے روکیں، سمجھ لو وہ تمہارے خیر خواہ  ۱۔۱٤

 نہیں، دشمن ہیں۔ 

یعنی ان کے پیچھے لگنے سے بچو، بلکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ تاکہ وہ بھی اطاعت  ۴۔۱٤

 نی عاقبت خراب کر لو۔ اٰلہی اختیار کریں، نہ کہ ان کے پیچھ لگ کر اپ

اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے  ۲۔۱٤

مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا 

یں کرنے دی پھر بعد گیا تھا۔ لیکن ان کے بیوی بچے آڑے آگئے اور انہوں نے انہیں ہجرت نہ

میں جب وہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے پاس آگئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں 
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نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ آیا، جنہوں نے 

 تعاٰلی نے اس میں انہیں ہجرت سے روکا تھا، چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ ہللا

 انہیں معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی۔

 
ُ ِعْنَدٗهٓ َاْجٌر َعِظْْيٌ        ََّمآ َاْمَوالُُُكْ َوَاْوََلُدُُكْ ِفْتنٌَة   َۭواّلٰله  01ِان

 (۴) اور بہت بڑا اجر ہللا کے پاس ہے( ۱)تمہارے مال اور اوالد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں 

جو تمہیں کسب حرام پر اکساتے ہیں اور ہللا کے حقوق ادا کرنے سے روکتے ہیں پس اس  ۱۔۱۲

آزمائش میں تم اسی وقت سرخرو ہوسکتے ہو جب تم ہللا کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ 

س مطلب یہ ہوا کہ مال واوالد جہاں ہللا کی نعمت ہیں وہاں انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہیں ا

 طرح ہللا دیکھتا ہے کہ کون میرا فرمانبردار ہے اور کون نافرمان۔

یعنی اس شخص کے لئے جو مال و اوالد کی محبت کے مقابلے میں ہللا کی اطاعت کو  ۴۔۱٢

 ترجیح دیتا ہے اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے۔

 
ُعْوا َوَاِطْيُعوْ  َتَطْعَُتْ َواَْسَ َ َما اس ْ َُّقوا اّلٰله َك ُِهُ الُْمْفِلُحْوَن     فَات

ِٕ
ى
ۗ ُّْوَق ُُشَّ نَْفِسٖه فَُاوله نُْفِسُُكْ ۭ َوَمْن ي َ ا َِلٰ  01ا َوَانِْفُقْوا َخْْيً

اور ہللا ( ۱)پس جہاں تک تم سے ہو سکے ہللا سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ 

نفس کی حرص سے  کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لئے بہتر ہے جو شخص اپنے

 محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔

یعنی ہللا اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کی باتوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر  ۱۔۱٦

 عمل کرو۔ اس لئے کہ صرف سن لینا بےفائدہ ہے، جب تک عمل نہ ہو۔

 
ِعْفُه لَُُكْ َويَغْ  ُّضه نًا ي َ قَْرًضا َحس َ ُ َشُكْوٌر َحِلْْيٌ      ِاْن تُْقرُِضوا اّلٰله    01ِفْر لَُُكْ  ۭ َواّلٰله

تو وہ اسے بڑھاتا ( ۱( )یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے)اگر تم ہللا کو اچھا قرض دو گے 

 ۔(۲)ہللا بڑا قدردان اور بڑا برد بار ہے ( ۴)جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا 

 کے ساتھ ہللا کی راہ میں خرچ کرو گے۔  یعنی اخالص نیت اور طیب نفس ۱۔۱۷

 یعنی کئی کئی گنا بڑھانے کے ساتھ وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔  ۴۔۱۷

وہ اپنے اطاعت گزاروں کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور گناہ گاروں کی فوری باز  ۲۔۱۷

 پرس نہیں فرماتا۔

 
هَاَدِة الَْعزِيُْز الْ  َِلُ الَْغْيِب َوالشَّ    01َحِكْْيُ      عه

 ۔(ہے)وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے واال ہے زبردست حکمت واال 

 

 

 سورة الطالق
 (۱۴۔ تعداد آیات  ٦٢سورة الطالق ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال 
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 َ َُّقوا اّلٰله َة   ۚ َوات نَّ َوَاْحُصواالِْعدَّ َِتِ ُِٰقْوُهنَّ ِلِعدَّ َِٰساَۗء فََطل َا النَِّبُّ ِاَذا َطلَّْقَُتُ الن َُّيُّ ٓ نٍَة   ۭ َّيه َبيِٰ تِْْيَ ِبَفاِحَشٍة مُّ ْ ٓ َاْن َّيَّ ُرْجَن ِاَلَّ نَّ َوََل َُيْ   َربَُُّكْ ۚ ََل َُّتْرُِجْوُهنَّ ِمْنْۢ بُُيْوَِتِ

َ ُيُْ  ِ فََقْد َظََلَ نَْفَسٗه   ۭ ََل تَْدِرْي لََعلَّ اّلٰله ََّتَعدَّ ُحُدْوَد اّلٰله ِ   ۭ َوَمْن ي ِِلَ َاْمًرا         َوِتِْلَ ُحُدْوُد اّلٰله  Ǻِدُث بَْعَد ذه

تو ان کی عدت ( ۱)جب تم اپنی بیویوں کو طالق دینا چاہو ( اپنی امت سے کہو کہ! )اے نبی

اور ہللا سے جو ( ۲)اور عدت کا حساب رکھو ( ۴)میں انہیں طالق دو ( آغاز کے دنوں کے)

نکلیں ( خود)اور نہ وہ ( ٤)تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو 

یہ ہللا کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو ( ٦)ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں ( ٢)

تم نہیں جانتے ( ۷)ں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا شخص ہللا کی حدو

 شاید اس کے بعد ہللا تعاٰلی کوئی نئی بات پیدا کردے

نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف و مرتب کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم تو  ۱۔۱

ا صیغہ بطور تعظیم کے امت کو دیا جا رہا ہے۔ یا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے۔ اور جمع ک

ہے اور امت کے لیے آپ کا اسوہ ہی کافی ہے۔ طَلَّْقتُْم کا مطلب ہے جب طالق دینے کا پختہ 

 ارادہ کر لو۔ 

اس میں طالق دینے کا طریقہ اور وقت بتالیا ہے لعدتھن میں الم توقیت کے لیے ہے۔ یعنی  ۴۔۱

نی جب عورت حیض سے پاک ہو عدت کے آغاز میں طالق دو۔ یع)الول یا الستقبال عدتھن 

جائے تو اس سے ہم بستری کے بغیر طالق دوحالت طہر میں اسکی عدت کا آغاز ہے۔ اسکا 

مطلب یہ ہے حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طالق دینا غلط طریقہ 

۔ ہے اسکو فقہا طالق بدعی سے اور پہلے صحیح طریقے کو طالق سنت سے تعبیر کرتے ہیں

اسکی تایید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی ہللا عنہما نے 

حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طالق دے دی تو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم غضبناک 

ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کے ساتھ حکم دیا کہ حالت طہر میں طالق دینا اور 

تاہم حیض ( صحیح بخاری)علیہ وسلم نے اسی آیت سے استدالل فرمایا۔  اسکے لیے آپ صلی ہللا

میں دی گئی طالق بھی باوجود بدعی ہونے کے واقع ہوجائے گی۔ محدثین اور جمہور علماء 

اسی بات کے قائل ہیں البتہ امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ طالق بدعی کے وقوع کے قائل نہیں 

 ہیں ۔

تدا اور انتہا کا خیال رکھو، تاکہ عورت اس کے بعد نکاح ثانی کر سکے، یا یعنی اس کی اب ۲۔۱۔ 

تو عدت کے اندر رجوع ( پہلی اور دوسری طالق کی صورت میں)اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو، 

 کر سکو

یعنی طالق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر سے مت نکالو، بلکہ عدت تک اسے گھر ہی میں  ٤۔۱

 رہائش اور نان و نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے۔  رہنے دو اور اس وقت تک

یعنی عدت کے دوران خود عورت بھی گھر سے باہر نکلنے سے احتراز کرے اال یہ کہ  ٢۔۱

 کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔ 

یعنی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے یا بد زبانی اور بد اخالقی کا مظاہرہ کرے جس سے گھر  ٦۔۱

 نوں صورتوں میں اس کا اخراج جائز ہوگا۔ والوں کو تکلیف ہو۔ دو

یعنی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت پیدا کردے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو  ۷۔۱

جائے جیسا کہ پہلی دوسری طالق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل 

 ہے۔

 
ِلُُكْ فَِاَذا بَلَْغَن َاَجلَهُنَّ فََاْمِسُكْوُهنَّ ِبَمعْ  ِ   ۭ ذه هَاَدَة ّلِلٰه نُُْكْ َوَاِقْيُموا الشَّ َاْشهُِدْوا َذَوْي عَْدٍل ِمٰ ِ  ُرْوٍف َاْو فَاِرقُْوُهنَّ ِبَمْعُرْوٍف وَّ يُْوَعظُ ِبٖه َمْن ََكَن يُْؤِمُن ِِبّلٰله

َرًجا      ْٰ ٗ َم َعْل َلَّ َ ََيْ َّتَِّق اّلٰله ِخِر   ڛ َوَمْن ي    Ąَوالَْيْوِم اَْله
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جب یہ عورتیں اپنی عدت کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے پس 

اور آپس میں سے دو عادل ( ۱)نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو 

یہی ہے ( ۲)اور ہللا کی رضامندی کے لئے ٹھیک ٹھیک گواہی دو ( ۴)شخصوں کو گواہ کر لو 

سے کی جاتی ہے اور جو ہللا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور وہ جس کی نصیحت ا

 (٤)جو شخص ہللا سے ڈرتا ہے ہللا اس کے لئے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے 

مطلقہ مد خولہ کی عدت تین حیض ہے۔ اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے  ۱۔۴

 عروف کے مطابق اپنے سے جدا کردو۔ پہلے پہلے رجوع کر لو۔ بصورت دیگر انہیں م

اس رجعت اور بعض کے نزدیک طالق پر گواہ کرلو۔ یہ امر وجوب کے لئے نہیں،  ۴۔۴

 استحباب کے لئے ہے، یعنی گواہ بنا لینا بہتر ہے تاہم ضروری نہیں۔ 

 یہ تاکید گواہوں کو ہے کہ وہ کسی کی رعایت اور اللچ کے بغیر صحیح صحیح گواہی دیں۔  ۲۔۴

 یعنی شدائد اور آزمائشوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے ٤۔۴ 

 
َُ َاْمِر  َ َِبِل ُبٗه   ۭ ِانَّ اّلٰله ِ فَهَُو َحس ْ ْ عََٰل اّلٰله ََّتَوكَّ تَِسُب ۭ َوَمْن ي يَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ََل َُيْ ٍء قَْدًرا    وَّ ِٰ ََشْ ُُ ُ ِل  Ǽٖه    ۭ قَْد َجَعَل اّلٰله

ی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص ہللا پر اور اسے ایس

ہللا تعاٰلی نے ( ۱)توکل کرے گا ہللا اسے کافی ہوگا۔ ہللا تعاٰلی اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا 

 ۔(۴)ہرچیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے 

 یعنی وہ جو چاہے۔ اسے کوئی روکنے واال نہیں۔  ۱۔۲

وں کے لئے بھی اور آسانیوں کے لئے بھی۔ یہ دونوں اپنے وقت پر انتہا پذیر ہو جاتے تنگی ۴۔۲

 ہیں۔ بعض نے اس سے حیض اور عدت مراد لی ہے۔

 
ْضَن ۭ  ات لَْم َُيِ َُتُنَّ ثَلهثَُة َاْشهٍُر   وَّ ُُكْ ِاِن اْرتَبَُْتْ فَِعدَّ

ِٕ
ْسَن ِمَن الَْمِحْيِض ِمْن نَِٰساۗى

ِٕ
ٗ  َوُاوََلُت  َوات يَى َعْل َلَّ َ ََيْ َّتَِّق اّلٰله لَهُنَّ   ۭ َوَمْن ي ََّضْعَن َْحْ اِل َاَجلُهُنَّ َاْن ي اَْلَْْحَ

ا       ً ِْ ُ  Ćِمْن َاْمرِٖه ي

تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہوگئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی 

اور حاملہ عورتوں کی ( ۱)روع نہ ہوا ہو عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا ش

کام میں آسانی ( ہر)اور جو شخص ہللا تعاٰلی سے ڈرے گا ہللا اس کے ( ۴)عدت وضع حمل ہے 

 کر دے گا۔

یہ ان کی عدت ہے جن کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہوگیا ہو، یا جنہیں  ۱۔٤

پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت سن بلوغت حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو۔ واضح رہے کہ نادر طور 

 کو پہنچ جاتی ہے اور اسے حیض ہی نہیں آتا۔

مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے دوسرے روز ہی وضع حمل ہو  ۴۔٤ 

جائے، ہر حاملہ عورت کی عدت یہی ہے چاہے وہ مطلقہ ہو یا اس کا خاوند فوت ہوگیا ہو۔ 

اور جن کے خاوند فوت ہوجائیں ان کی ( صحیح بخاری)د ہوتی ہے احادیث سے بھی اس کی تائی

 عدت چار مہینے دس دن ہے۔

 
ٓ َاْجًرا ِتٖه َويُْعِظْم ََلٗ اه َ يَُكفِْٰر َعْنُه َسـيِٰ َّتَِّق اّلٰله ٓ ِالَْيُُكْ ۭ َوَمْن ي ِ َانَْزََلٗ ِِلَ َاْمُر اّلٰله  Ĉ      ذه

ارا ہے اور جو شخص ہللا سے ڈرے گا ہللا اس یہ ہللا کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف ات

 کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔

 
ُقْوا عَلَْْيِنَّ    ۭ َوِاْن ُكنَّ  ْوُهنَّ ِلُتَضيِٰ ْجِدُُكْ َوََل تَُضاۗرُّ ْن وُّ ٍل فََانِْفُقْوا عَلَْْيِنَّ َاْسِكنُْوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنَُْتْ ِمٰ لَهُنَّ ۚ فَِاْن َاْرَضْعَن لَُُكْ ُاوََلِت َْحْ َحِٰته يََضْعَن َْحْ

ى        ٓ ُاْخره ِضُع ََلٗ ُُتْ فََسَُتْ تُْوُهنَّ ُاُجْوَرُهنَّ ۚ َوْاتَِمُرْوا بَيْنَُُكْ ِبَمْعُرْوٍف ۚ َوِاْن تََعاَْسْ  Čۭفَاه
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اور ( ۱)عورتوں کو رکھو ( طالق والی)تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان 

اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ( ۴)انہیں تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ پہنچاؤ 

اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پالئیں تو تم انہیں ان ( ۲)ہولے انہیں خرچ دیتے رہا کرو پھر 

اور اگر تم آپس میں ( ٤)اور باہم مناسب طور پر مشورہ کرلیا کرو ( ۲)کی اجرت دے دو 

 (۲)شمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پالئے گی۔ ک

یعنی مطلقہ رجعیہ کو۔ اس لیے کہ مطلقہ بائنہ کے لیے تو رہائش اور نفقہ ضروری ہی  ۱۔٦

نہیں۔ اپنی طاقت کے مطابق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس میں متعدد 

دیا جائے۔ بصورت دیگر اپنا کمرہ اس کے  کمرے ہوں تو ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر

لیے خالی کردے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ قریب رہ کر عدت گزارے گی تو شاید خاوند کا دل 

پسیج جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہوجائے خاص طور پر اگر بچے 

مسلمان اس ہدایت پر  بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے۔ مگر افسوس ہے کہ

عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے اس حکم کے فوائد سے بھی محروم ہیں۔ ہمارے معاشرے 

میں طالق کے ساتھ ہی جس طرح عورت کو فوراً چھوت بنا کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یا 

بعض دفعہ لڑکی والے اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، یہ رواج قرآن کریم کی صریح تعلیم کے 

 الف ہے۔خ

یعنی نان نفقہ میں یا رہائش میں اسے تنگ اور بےآبرو کرنا تاکہ وہ گھر چھوڑ جائے۔ عدت  ۴۔٦

کے دوران ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے عدت ہو جانے 

جاتا تھا۔  کے قریب ہو تو رجوع کر لے اور بار بار ایسا نہ کرے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا

جس کے سدباب کے لیے شریعت نے طالق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرر فرمادی تاکہ 

کوئی شخص آئندہ اس طرح عورت کو تنگ نہ کرے، اب ایک انسان دو مرتبہ تو ایسا کر سکتا 

ہے یعنی طالق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرلے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب طالق 

 عد اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہوجائے گا۔دے گا تو اس کے ب

یعنی مطلقہ خواہ بائنہ ہی کیوں نہ ہو، اگر حاملہ ہے تو اس کا نفقہ و رہائش ضروری ہے،  ۴۔٦ 

 جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ 

یعنی طالق دینے کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پالئے تو اس کی اجرت تمہارے  ۲۔٦

 ذمے ہے۔ 

ہم مشورے سے اجرت اور دیگر معامالت طے کر لئے جائیں۔ مثالً بچے کا باپ یعنی با ٤۔٦

 حیثیت کے مطابق اجرت دے اور ماں، باپ کی حیثیت کے مطابق اجرت طلب کرے، وغیرہ۔ 

یعنی آپس میں اجرت وغیرہ کا معاملہ طے نہ ہوسکے تو کسی دوسری انا کے ساتھ معاملہ  ۲۔٦

 ےکر لے جو اسکے بچے کو دودھ پالئ

 
ُ ۭ ََل يَُُكِٰ  تهىُه اّلٰله آ اه ْن َسَعِتٖه    ۭ َوَمْن قُِدَر عَلَْيِه ِرْزقُٗه فَلُْيْنِفْق ِممَّ ا      ِلُيْنِفْق ُذْو َسَعٍة ِمٰ ً ِْ ُّ ٍ ي ِْ ُ بَْعَد ُع َيْجَعُل اّلٰله تههىَا    ۭ س َ ُ نَْفًسا ِاَلَّ َمآ اه    Ċُف اّلٰله

اور جس پر اس کے رزق کی تنگی ( ۱)چ کرنا چاہیے کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خر

اپنی )اسے چاہیے کہ جو کچھ ہللا تعاٰلی نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے ( ۴)کی گئی ہو 

دے، کسی شخص کو ہللا تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے ( حسب حیثیت

 (٤)گا۔ ہللا تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے ( ۲)رکھی ہے، 

یعنی دودھ پالنے والی عورتوں کو اجرت اپنی طاقت کے مطابق دی جائے اگر ہللا نے مال  ۱۔۷

 ودولت میں فراخی عطا فرمائی ہے تو اسی فراخی کے ساتھ مرضعۃ کی خدمت ضروری ہے۔

 یعنی مالی لحاظ سے کمزور ہو۔ ۴۔۷
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ھ پالنے والی کو زیادہ اجرت اس لیے وہ غریب اور کمزور کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ دود ۲۔۷

ہی دے۔ مطلب ان ہدایات کا یہ ہے کہ بچے کی ماں اور بچے کا باپ دونوں ایسا مناسب رویہ 

اختیار کریں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور بچے کو دودھ پالنے کا مسئلہ سنگین نہ 

نہ ( 411:۔ البقرة4( َواَل َمْولُْوٌد لَّٗه بَِولَِدہٖ  بَِولَِدھَا ۘ  رَّ َوالَِدةٌ ۘ  اَل تَُضا) جیسے دوسرے مقام پر فرمایا 

 ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے اور نہ باپ کو۔

چنانچہ جو ہللا پر اعتماد وتوکل کرتے ہیں ہللا تعاٰلی ان کو آسانی و کشادگی سے بھی نواز ٤۔۷

 دیتا ہے۔

 
 َ ْن قَْريٍَة َعَتْت َعْن َاْمِر َرّٰبِ ِْٰن ِمٰ ُّْكًرا      َوََكَي َا عََذاًِب ن ْبِنه عَذَّ َا ِحَساًِب َشِديًْدا     وَّ  Ďا َوُرُسِِلٖ فََحاَسبِْنه

( ۱)اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی 

 (۴)عذاب۔ ( سخت)کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا ان دیکھا 

 تَُت، ای تمردت وطغت و استکبرت عن اتباع امر ہللا تعاٰلی و متابعۃ رسلہ۔عَ  ۱۔۲

نکرا، منکرا فظیعا، حساب اور عذاب، دونوں سے مراد دنیاوی مواخذہ اور سزا ہے یا پھر  ۴۔۷

بقول بعض کالم میں تقدیم وتاخیر ہے۔ عذابا نکرا، وہ عذاب ہے جو دنیا میں قحط، خسف ومسخ 

 نہیں پہنچا، اور حسابا شدیدا وہ ہے جو آخرت میں ہوگا۔وغیرہ کی شکل میں ا

 
ا       ً ِْ  Ḍفََذاقَْت َوَِبَل َاْمرَِها َوََكَن عَاِقَبُة َاْمرَِها ُخ

 پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔

 
َُّقوا ا ُ لَهُْم عََذاًِب َشِديًْدا     فَات ُ ِالَْيُُكْ ِذْكًرا      َاعَدَّ اّلٰله َمنُْوا       ٽ قَْد َانَْزَل اّلٰله ْيَن اه ِ ُوِل اَْلَلَْباِب ڂ اَّلَّ ٓ َ َّيه     01ّلٰله

ان کے لئے ہللا تعاٰلی نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس ہللا سے ڈرو اے عقل مند ایمان 

 والو۔ یقیناً ہللا نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے۔

 
ُسْوًَل  ِت اِ رَّ لُمه ِت ِمَن الظُّ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ رَِج اَّلَّ ْٰ نهٍت ِلُٰي ِ ُمَبيِٰ يهِت اّلٰله َّْتلُْوا عَلَْيُُكْ اه ٰهٍت َّتْرِْي  ي ُّْدِخِْلُ َجن ِ َويَْعَمْل َصاِلًحا ي ُّْؤِمْنْۢ ِِبّلٰله َٰل النُّْوِر ۭ َوَمْن ي

يْنَ  ِِلِ َِتَا اَْلَِْنهُر خه ُ ََلٗ ِرْزقًا       ِمْن ََتْ  00ِفْْيَآ َابًَدا   ۭ قَْد َاْحَسَن اّلٰله

جو تمہیں ہللا کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ( ۱)رسول ( یعنی

اور جو ( ۴)ایمان الئیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے 

ہللا اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس ( ۲)ل کرے شخص ہللا پر ایمان الئے اور نیک عم

کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیشک ہللا نے اسے بہترین روزی 

 دے رکھی ہے۔

رسول، ذکر سے بدل ہے، بطور مبالغہ رسول کو ذکر سے تعبیر فرمایا، جیسے کہتے  ۱۔۱۱

قرآن ہے اور رسوالً سے پہلے اَْرَسْلنَا محذوف ہے  ہیں، وہ مجسم عدل ہے۔ یا ذکر سے مراد

 کو نازل کیا اور رسول کو ارسال کیا۔ ( قرآن)یعنی ذکر 

یہ رسول کا منصب اور فریضہ بیان کیا گیا کہ وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو  ۴۔۱۱

اخالقی پستیوں سے شرک و ضاللت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی 

ی طرف التا ہے۔ رسول سے یہاں مراد الرسول یعنی حضرت محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ ک

 وسلم ہیں۔ 

عمل صالح میں دونوں باتیں شامل ہیں احکام وفرائض کی ادائیگی اور معصیات ومنہیات  ۲۔۱۱

سے اجتناب، مطلب ہے کہ جنت میں وہی اہل ایمان داخل ہوں گے، جنہوں نے صرف زبان سے 
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ان کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق فرائض پر عمل ہی ایم

 اور معاصی سے اجتناب کیا تھا۔

 
ِمَن اَْلَْرِض ِمثْلَهُنَّ ۭ يَـَتََنَُّل اَْلَْمُر بَيَِْنُنَّ ِلَتْعلَُمْوٓا اَ  ٍت وَّ وه ْبَع ََسه ْي َخلََق س َ ِ ُ اَّلَّ َ عَٰله ُكِٰ َاّلٰله ٍء ِعلًْما       نَّ اّلٰله ِٰ ََشْ ُُ َ قَْد َاَحاَط ِب َانَّ اّلٰله ٍء قَِدْيٌر   ڏ وَّ ََشْ

01   

اس کا حکم ان کے درمیان ( ۱)ہللا وہ ہے جس نے سات آسمان اور اسی کے مثل زمینیں بھی۔ 

علم  تاکہ تم جان لو کہ ہللا ہرچیز پر قادر ہے۔ اور ہللا تعاٰلی نے ہرچیز کو بہ اعتبار( ۴)اترتا ہے 

 ۔(۲)گھیر رکھا ہے 

ای خلق من االرض مثلھن۔ یعنی سات آسمانوں کی طرح، ہللا نے سات زمینیں بھی پیدا کی  ۱۔۱۴

ہیں۔ بعض نے اس سے سات اقالیم مراد لیے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ بلکہ جس طرح اوپر 

ے اور ہر نیچے سات آسمان ہیں۔ اسی طرح سات زمینیں ہیں، جن کے درمیان بعد و مسافت ہ

احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے نبی ( القرطبی)زمین میں ہللا کی مخلوق آباد ہے۔ 

صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من االرض ظالما فانہ یطوقہ یوم القیامۃ من سبع 

اس جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیالی تو قیامت والے دن ( صحیح مسلم)ارضین 

صحیح )زمین کا اتنا حصہ ساتوں زمینوں سے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔

اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں خسف بہ الی سبع ارضین یعنی اس کو ساتوں زمینوں ( بخاری

تک دھنسا دیا جائے گا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر زمین میں اسی طرح کا پیغمبر ہے جس 

ر تمہاری زمین پر آیا مثالً آدم آدم کی طرح، نوح نوح کی طرح، ابراہیم ابراہیم کی طرح کا پیغمب

 طرح، عیسٰی عیسٰی کی طرح۔ لیکن یہ بات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔

یعنی جس طرح ہر آسمان پر ہللا کا حکم نافذ اور غالب ہے، اسی طرح ہر زمین پر اس کا  ۴۔۱۴

 ساتوں زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرماتا ہے۔ حکم چلتا ہے، آسمانوں کی طرح 

 پس اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، چاہے وہ کیسی ہی ہو۔ ۲۔۱۴ 

 

 

 سورة التحریم
 (۱۴۔ تعداد آیات  ٦٦سورة التحریم ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو 

 
ُ غَُفْوٌر رَّ  ُ َِلَ ۚ تَبْتَِغْي َمْرَضاَت َاْزَواِجَك    ۭ َواّلٰله َا النَِّبُّ ِلَم َُتَٰرُِم َمآ َاَحلَّ اّلٰله َُّيُّ ٓ  Ǻِحْْيٌ      َّيه

( ۱)جس چیز کو ہللا نے آپ کے لئے حالل کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ ! اے نبی

آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہللا بخشنے واال اور رحم کرنے ( اکی)

 واال ہے ۔

نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لئے حرام کرلیا تھا، وہ کیا تھی؟ جس پر ہللا  ۱۔۱

بخاری  نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح

و مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی ہللا 
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عنہ کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی 

ہللا عنہما دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لئے یہ 

ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی ہللا علیہ وسلم تشریف الئیں تو وہ ان سکیم تیار کی کہ 

ایک قسم کا پھول )آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر ! سے کہے کہ ہللا کے رسول

کی بو آرہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا آپ ( جس میں گوشت مچھلی کی سی بو ہوتی ہے

ا، میں نے تو زینب رضی ہللا کے گھر صرف شہد پیا ہے۔ اب میں صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمای

قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتالنا۔ صحیح بخاری۔ سنن نسائی 

سنن )میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی جس کو آپ نے اپنے اوپر حرام کرلیا تھا 

اسے ضعیف قرار دیتے ہیں اس کی تفصیل دوسری کتابوں  جب کہ کچھ دوسرے علماء( نسائی

میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں جن سے نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

کے صاحبزادے ابراہیم تولد ہوئے تھے یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر آگئی تھیں جب 

انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ کہ حضرت حفصہ رضی ہللا موجود نہیں تھیں اتفاق سے 

رضی ہللا آگئیں انہیں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار 

گزرا جسے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا جس پر آپ نے حضرت حفصہ کو 

کرلیا اور حفصہ رضی راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر ماریہ رضی ہللا کو اپنے اوپر حرام 

ہللا کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتالئے امام ابن حجر ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ 

واقعہ مختلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں دوسری بات وہ یہ 

ے ہوں ۔ فتح فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بیک وقت دونوں ہی واقعات اس آیت کے نزول کا سبب بن

الباری۔ امام شوکانی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے اور دونوں کو صحیح قرار دیا ہے اس 

سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہللا کی حالل کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی 

 نہیں ہے حتی کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے ۔

 
ُ َمْولهىُُكْ ۚ َوُهَو الَْعِلْْيُ الَْحِكْْيُ        قَدْ  َ َايَْماِنُُكْ ۚ َواّلٰله َلَّ ُ لَُُكْ ََتِ  Ąفََرَض اّلٰله

اور ہللا تمہارا ( ۱)تحقیق کہ ہللا تعاٰلی نے تمہارے لئے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے 

 علم واال، حکمت واال ہے۔( پورے)کارساز ہے وہی 

کفارہ ادا کرکے اس کام کو کرنے کی، جس کی نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، اجازت  یعنی ۱۔۴

میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم  ۲٢دے دی، قسم کا یہ کفارہ سورة مائد ة۔ 

اس امر میں علماء کے مابین اختالف ہے کہ اگر کوئی شخص ( فتح القدیر)نے بھی کفارہ ادا کیا 

کو اپنے اوپر حرام کرلے تو اس کا یہ حکم ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک بیوی کے کسی چیز 

عالوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی اور نہ اس پر کفارہ ہے، اگر بیوی کو 

اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طالق ہے تو طالق ہو جائے گی اور اگر 

و راجح قول کے مطابق یہ قسم ہے، اس کے لئے کفارہ کی ادائیگی طالق کی نیت نہیں ہے ت

 ۔(ایسر التفاسیر)ضروری ہے۔ 

 
َف  ُ عَلَْيِه َعرَّ ا نَبََّاْت ِبٖه َوَاْظهََرُه اّلٰله ا  َوِاْذ َاَْسَّ النَِّبُّ ِاٰله بَْعِض َاْزَواِجٖه َحِديْثًا  ۚ فَلَمَّ َذا   ۭ قَاَل بَْعَضٗه َوَاْعَرَض َعْنْۢ بَْعٍض ۚ فَلَمَّ َْْۢبَاَك هه نَبََّاَها ِبٖه قَالَْت َمْن َان

ِبْْيُ       َٰ  Ǽنَبََّاِِنَ الَْعِلْْيُ الْ

پس جب اس نے ( ۱)اور یاد کرو کہ جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی 

سی بات تو اور ہللا نے اپنے نبی پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی ( ۴)اس بات کی خبر کر دی 

پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے ( ۲)بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے 
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کہا سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے ہللا نے ( ٤)لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی 

 ۔(٢)مجھے یہ بتالیا ہے 

ی جو آپ صلی ہللا علیہ وسلم وہ پوشیدہ بات شہد کو یا ماریہ کو حرام کرنے والی بات تھ ۱۔۲

 نے حضرت حفصہ سے کی تھی۔ 

 یعنی حفصہ رضی ہللا نے وہ بات حضرت عائشہ رضی ہللا کو جاکر بتال دی۔  ۴۔۲

یعنی حفصہ رضی ہللا کو بتال دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ تاہم اپنی تکریم و  ۲۔۲

  عظمت کے پیش نظر ساری بات بتانے سے اعراض فرمایا۔

جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے حفصہ رضی ہللا کو بتالیا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا  ٤۔۲

ہے تو وہ حیران ہوئیں کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی ہللا کے عالوہ کسی کو یہ بات 

نہیں بتالئی تھی اور عائشہ رضی ہللا سے انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتال دیں گی، 

 یونکہ وہ شریک معاملہ تھیں۔ ک

 اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے عالوہ بھی آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ٢۔۲

 
َ ُهَو َمْولهىُه َوِجَبِْ  هََرا عَلَْيِه فَِانَّ اّلٰله ِ فََقْد َصَغْت قُلُْوبُُْكَا  ۚ َوِاْن تَظه ِِلَ َظهِْْيٌ      يُْل َوَصاِلحُ ِاْن تَُتْوَِبٓ ِاَٰل اّلٰله َكُة بَْعَد ذه

ِٕ
 Ćالُْمْؤِمِنْْيَ ۚ َوالَْملهۗى

یقیناً ( ۱( )تو بہت بہتر ہے)اگر تم دونوں ہللا کے سامنے توبہ کر لو !( اے نبی کی دونوں بیویو 

اور اگر تم نبی کے خالف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس ( ۴)تمہارے دل جھک پڑے ہیں 

ہللا ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک ایماندار اور ان کے عالوہ فرشتے بھی یقیناً اس کا کار ساز 

 (۲)مدد کرنے والے ہیں 

 یا تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی یہ شرط ان تتوبا کا جواب محذوف ہے ۔ ۱۔٤

یعنی حق سے ہٹ گئے ہیں اور وہ ہے ان کا ایسی چیز پسند کرنا جو نبی صلی ہللا علیہ  ۴۔٤

 (فتح القدیر)ناگوار تھی وسلم کے لئے 

یعنی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے مقابلے میں تم جتھہ بندی کروگی تو نبی کا کچھ نہیں  ۲۔٤ 

 بگاڑ سکو گی، اس لئے کہ نبی کا مددگار تو ہللا بھی ہے اور مومنین اور مالئکہ بھی۔

 
ٓ َاْزَواًجا َخْيًْ  ُّْبِدََلٗ ُّٗهٓ ِاْن َطلََّقُكنَّ َاْن ي َه َرب َاْبََكًرا     َع بهٍت وَّ ٍت ثَيِٰ حه

ِٕ
ى ۗ ٍت س ه ِبده بهٍت عه

ِٕ
ۗى ٍت ته ِنته ْؤِمنهٍت قه ٍت مُّ نُْكنَّ ُمْسِلمه  Ĉا ِمٰ

تمہارے بدلے تم سے بہتر ! تمہیں طالق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب( پیغمبر)اگر وہ 

دت بجا النے والیاں روزے جو اسالم والیاں توبہ کرنے والیاں، عبا( ۱)بیویاں عنایت فرمائے گا 

 (۴)رکھنے والیاں ہوں گی بیوہ اور کنواریاں۔ 

یہ تنبیہ کے طور پر ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ ہللا تعاٰلی اپنے پیغمبر کو تم سے  ۱۔۲

 بھی بہتر بیویاں عطا کرسکتا ہے 

اتا ہے کہ وہ بیوہ عورت کو ثیب اس لیے کہا ج( لوٹ آنے والی)ثیبات ۔ثیب کی جمع ہے  ۴۔۲

خاوند سے واپس لوٹ آتی ہے اور پھر اس طرح بےخاوند رہ جاتی ہے جیسے پہلے تھی ابکار 

بکر کی جمع ہے کنواری عورت اسے بکر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھی اپنی اسی پہلی حالت 

پر ہوتی ہے جس پر اس کی تخلیق ہوتی ہے فتح القدیر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ثیب سے 

رت آسیہ فرعون کی بیوی اور بکر سے حضرت مریم حضرت عیسٰی علیہ السالم کی والدہ حض

مراد ہیں یعنی جنت میں ان دونوں کو نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی بیویاں بنا دیا جائے گا ممکن 

ہے کہ ایسا ہو لیکن ان روایات کی بنیاد پر ایسا خیال رکھنا یا بیان کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ 

 ا یہ روایات پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔سند

 
 ۗ قُْوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرُة عَلَْْيَا َمله َمنُْوا قُْوٓا َانُْفَسُُكْ َوَاْهِلْيُُكْ ََنًرا وَّ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ َ َمآ َاَمَرُِهْ َويَْفَعلُْوَن َما يُْؤَمرُ َّيه َكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد َلَّ يَْعُصْوَن اّلٰله
ِٕ
 Čْوَن     ى
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جس کا ایندھن ( ۱)تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ ! اے ایمان والو

انسان ہیں اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم ہللا تعاٰلی دیتا ہے 

 اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا التے ہیں۔

ایمان کو ان کی ایک نہایت اہم ذمے داری کی طرف توجہ دالئی گئی ہے اور اس میں اہل  ۱۔ ٦

وہ ہے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصالح اور ان کی اسالمی تعلیم وتربیت کا اہتمام تاکہ 

یہ سب جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں اس لیے رسول ہللا صلی ہللا علہ وسلم نے فرمایا ہے 

سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو اور دس سال عمر کے کہ جب بچہ سات 

بچوں میں نماز سے تساہل دیکھو تو انہیں سرزنش کرو سنن ابی داؤد ۔ فقہا نے کہا ہے اسی 

طرح روزے ان سے رکھوائے جائیں اور دیگر احکام کے اتباع کی تلقین انہیں کی جائے تاکہ 

ں تو اس دین حق کا شعور بھی انہیں حاصل ہو چکا ہو۔ ابن کثیر جب وہ شعور کی عمر کو پہنچی

 ۔

 
َزْوَن َما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن      ََّما ُّتْ يَْن َكَفُرْوا ََل تَْعَتِذُروا الَْيْوَم ۭ ِان ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ    Ċَّيه

 ے۔آج تم عذر و بہانہ مت کرو۔ تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہ! اے کافرو

 
َه َربُُُّكْ َاْن يَُّكفَِٰر َعْنُُكْ س َ  َُّصْوًحا    َۭع ِ تَْوبًَة ن َمنُْوا تُْوبُْوٓا ِاَٰل اّلٰله يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ٓ ْيَن َّيه ِ ُ النَِّبَّ َواَّلَّ ُر   يَْوَم ََل ُُيْزِي اّلٰله َِتَا اَْلَِْنه رِْي ِمْن ََتْ ٰهٍت َّتْ ِتُُكْ َويُْدِخلَُُكْ َجن اه يِٰ

مَ  َّنَآ َاتِْمْم لَنَا نُْوَرََن َواغْ اه ْم يَُقْولُْوَن َرب يَْماِِنِ ْم َوِِبَ ى بَْْيَ َايِْدُّْيِ ٍء قَِديٌْر    نُْوا َمَعٗه ۚ نُْوُرُِهْ يَْسعه ََّك عَٰله ُكِٰ ََشْ  Ďِفْر لَنَا ۚ ِان

تمہارے قریب ہے کہ تمہارا رب ( ۱)تم ہللا کے سامنے سچی خالص توبہ کرو ! اے ایمان والو

گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس 

دن ہللا تعاٰلی نبی کو اور ایمان داروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے 

نور سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں کامل 

 اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہرچیز پر قادر ہے۔( ۴)عطا فرما 

۔ اس پر ہللا ۴۔ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اسے ترک کر دے ۱خالص توبہ یہ ہے کہ،  ۱۔۲

۔ اگر اس کا تعلق ٤۔ آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم رکھے، ۲کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے، 

حق غصب کیا ہے اس کا ازالہ کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی حقوق العباد سے ہے تو جس کا 

 ہے اس سے معافی مانگے، محض زبان سے توبہ توبہ کر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 

یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، جیسا سورہ حدید میں  ۴۔۲

خل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور تفصیل گزری، اہل ایمان کہیں گے، جنت میں دا

 اس کا اتمام فرما۔

 
ُ    ۭ َوِبئَْس الْ  ُِٕىْم ََجََّنَّ ْم ۭ َوَمْاوه ِفِقْْيَ َواْغلُظْ عَلَْْيِ َا النَِّبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َوالُْمنه َُّيُّ ٓ  Ḍَمِصْْيُ    َّيه

ان کا ٹھکانا جہنم ( ۴)کرو  اور ان پر سختی( ۴)کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو ! اے نبی

 اور وہ بہت بری جگہ ہے۔( ۲)ہے 

کفار کے ساتھ جہاد، و قتال کے ساتھ اور منافقین سے، ان پر حدود اٰلہی قائم کرکے، جب وہ  ۱۔٢

 ایسے کام کریں جو موجب حد ہوں۔

وں یعنی دعوت وتبلیغ میں سختی اور احکام شریعت میں درشتی اختیار کریں کیونکہ یہ الت ۴۔٢

کے بھوت ہیں جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ حکمت تبلیغ کبھی نرمی 

کی متقاضی ہوتی ہے اور کبھی سختی کی ہر جگہ نرمی بھی مناسب نہیں اور ہر جگہ سختی 

بھی مفید نہیں رہتی تبلیغ ودعوت میں حاالت وظروف اور اشخاص وافراد کے اعتبار سے نرمی 

 ے کی ضرورت ہے ۔یا سختی کرن
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 یعنی کافروں اور منافقوں دونوں کا ٹھکانا جہنم ہے ۔ ۲۔٢

 
َت َعْبَديِْن ِمْن ِعَباِدَنَ  اْمَرَاَت لُْوٍط ۭ ََكنََتا ََتْ يَْن َكَفُروا اْمَرَاَت نُْوٍِ وَّ ِ ُ َمثًََل ِلَّٰلَّ َب اّلٰله َُما فَََلْ يُْغِنَيا َعِْنَُما ِمنَ َْضَ ِقْيَل اْدُخََل   َصاِلَحْْيِ فََخانََته ِ َشْئَـــ ًا وَّ اّلٰله

ِخِلْْيَ       01النَّاَر َمَع اٰله

یہ دونوں ( ۱)ہللا تعاٰلی نے کافروں کے لئے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی 

نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر ان کی انہوں نے خیانت ( شائستہ اور)ہمارے بندوں میں دو 

اور حکم ( ۲)نہ روک سکے ( کسی عذاب کو)ان سے ہللا کے ( نیک بندے)ونوں پس د( ۴)کی 

 (٤)دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ، ( اے عورتوں)دیا گیا 

مثل کا مطلب ہے کسی ایسی حالت کا بیان کرنا جس میں ندرت وغرابت ہوتا کہ اس کے  ۱۔۱۰

جائے جو ندرت وغرابت میں اس کے مماثل ہو  ذریعے سے ایک دوسری حالت کا تعارف ہو

مطلب یہ ہوا کہ ان کافروں کے حال کے لیے ہللا نے ایک مثال بیان فرمائی ہے جو نوح اور 

 لوط علیہما السالم کی بیوی کی ہے ۔

یہاں خیانت سے مراد ہے کہ یہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں الئیں نفاق میں مبتال رہیں  ۴۔۱۰

دیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں چنانچہ نوح علیہ السالم کی بیوی، حضرت اور ان کی ہمدر

نوح علیہ السالم کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون ہے اور لوط علیہ السالم کی بیوی اپنی 

قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطالع پہنچاتی تھی بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی 

 اپنے خاوندوں کی چغلیاں کھاتی تھیں۔ قوم کے لوگوں میں

یعنی نوح اور لوط علیہما السالم دونوں، باوجود اس بات کے کہ وہ ہللا کے پیغمبر تھے،  ۲۔۱۰

جو ہللا کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو ہللا کے عذاب سے نہیں بچا 

 سکے

کے وقت انہیں کہا گیا کافروں کی یہ مثال  یہ انہیں قیامت والے دن کہا جائے گا یا موت ٤۔۱۰

بطور خاص یہاں ذکر کرنے سے مقصود ازواج مظہرات کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ بیشک اس 

رسول کے حرم کی زینت ہیں جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے 

تو وہ بھی ہللا کی گرفت میں کہ اگر انہوں نے رسول کی مخالفت کی یا انہیں تکلیف پہنچائی 

 آسکتی ہیں اور اگر ایسا ہوگیا تو پھر کوئی ان کو بچانے واال نہیں ہوگا ۔

 
َمنُوا اْمَرَاَت ِفْرَعْوَن    ِۘاْذ قَالَْت َرٰبِ اْبِن ِلْ ِعْنَدَك بَيْتًا ِِف الْ  يَْن اه ِ ُ َمثًََل ِلَّٰلَّ َب اّلٰله ــِنْ ِمْن ِفْرعَ َوَْضَ ِلِمْْيَ     َجنَِّة َوََنِٰ ــِنْ ِمَن الَْقْوِم الٰظه ِِلٖ َوََنِٰ ْوَن َوَُعَ

00   

جبکہ اس نے ( ۱)اور ہللا تعاٰلی نے ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی 

میرے لئے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعوں سے اور ! دعا کی اے میرے رب

 ے ظالم لوگوں سے خالصی دے۔اس کے عمل سے بچا اور مجھ

یعنی ان کی ترغیب ثبات قدمی، استقامت فی الدین اور شدائد میں صبر کے لئے۔ نیز یہ  ۱۔۱۱

بتالنے کے لئے کہ کفر کی صولت و شوکت، ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جیسے 

ی بیوی فرعون کی بیوی ہے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے تحت تھی۔ لیکن وہ اپن

 کو ایمان سے نہیں روک سکا۔

 
َا ِت َرّٰبِ مه قَْت ِبَُكِ ْوِحنَا َوَصدَّ نَا ِفْيِه ِمْن رُّ ْٰ ا فَنََف ٓ َاْحَصنَْت فَْرََجَ َِّّتْ َن ال ره َ ابْنََت ُِعْ ََ ِنِتْْيَ      َوَمْر    01َوُكُتِبٖه َوََكنَْت ِمَن الْقه

نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم  جس( ۱)مریم بنت عمران کی ( مثال بیان فرمائی)اور 

اور ( ۴)اس نے اپنے رب کی باتوں ( مریم)نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور 

 (۲)اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں تھی۔ 
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حضرت مریم علیہا السالم کے ذکر سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے  ۱۔۱۴

بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہتی تھی، لیکن ہللا نے انہیں دنیا و آخرت میں شرف و کہ وہ ایک 

 کرامت سے سرفراز فرمایا اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ 

 کلمات رب سے مراد شرائع الہی ہیں ۔ ۴۔۱۴

ادت گزار اور یعنی ایسے لوگوں میں سے یا خاندان میں سے تھیں جو فرماں بردار عب ۲۔۱۴

صالح واطاعت میں ممتاز تھا حدیث میں ہے جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت 

مسند )خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں رضی ہللا عنھن ۔

ایک دوسری حدیث میں فرمایا مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل ( احمد

بیوی آسیہ مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد رضی ہللا عنھن ہیں اور صرف فرعون کی 

عائشہ رضی ہللا عنہا کی فضلیت عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر فضلیت 

 حاصل ہے۔ صحیح بخاری ۔

 

 

  29پارہ  

 

 سورة الملک
 (۲۰۔ تعداد آیات  ٦۷سورة الملک ۔ سورہ نمبر )

 
ِ ال ِحْْيِ        ِبْسِم اّلٰله ِن الرَّ ْْحه  رَّ

 شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ٍء قَِديُْرَۨ      ْي ِبَيِدِه الُْمِْلُ ۡ َوُهَو عَٰله ُكِٰ ََشْ ِ َك اَّلَّ َ   Ǻتََبه

 نے واال ہے۔اور ہرچیز پر قدرت رکھ( ۱)بہت بابرکت ہے وہ ہللا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے 

اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے، وہ  ۱۔۱

کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ شاہ کو گدا اور گدا کو 

شاہ بنا دے، امیر کو غریب اور غریب کو امیر کردے۔ کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل 

 ے سکتا۔نہیں د
 

ًَل   َۭوُهَو الَْعزِْيُز الَْغُفْوُر   وَة ِلَيْبلَُوُُكْ َايُُُّكْ َاْحَسُن َُعَ ْي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيه ِ   Ąاَّلَّ

جس نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا 

 ہے، اور وہ غالب اور بخشنے واال ہے۔

سی غیر مرئی چیز ہے جس بدن سے اس کا تعلق واتصال ہو جائے وہ زندہ کہالتا روح ایک ای

ہے اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے وہ موت سے ہم کنار ہو جاتا ہے اس نے یہ 

عارضی زندگی کا سلسلہ، جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس 
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رتا ہے؟جو اسے ایماء و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس زندگی کا صحیح استعمال کون ک

 کے لیے بہترین جزاء ہے اور دوسروں کے لیے عذاب۔
 

ُوٍت ۭ فَاْرِجعِ الَْبَّصَ   َهْل تَره  ِن ِمْن تَفه ْْحه ى ِِفْ َخلِْق الرَّ ٍت ِطَباقًا   ۭ َما تَره وه ْبَع ََسه ْي َخلََق س َ ِ  Ǽى ِمْن فُُطْوٍر  اَّلَّ

ہللا رحٰمن کی پیدائش میں کوئی ( تو اسے دیکھنے والے)آسمان اوپر تلے بنائے۔ جس نے سات 

دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ( نظریں ڈال کر)دوبارہ ( ۱)بےضابطگی نہ دیکھے گا 

 ۔(۴)ہے 

یعنی کوئی نقص، کوئی کجی اور کوئی خلل، بلکہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں جو اس بات  ۱۔۲

 کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے واال صرف ایک ہی ہے متعدد نہیں۔ پر داللت 

بعض دفعہ دوبارہ دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آتا ہے۔ ہللا تعاٰلی دعوت دے رہا  ۴۔۲

 ہے کہ بار بار دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی شگاف تو نظر نہیں آتا۔
 

تَْْيِ يَْنَقِلْب اِ  ُهَو َحِسْْيٌ   ُُثَّ اْرِجعِ الَْبَّصَ َكرَّ ئًا وَّ  Ćلَْيَك الَْبَّصُ َخاس ِ

ہو کر تھکی ہوئی لوٹ ( و عاجز)پھر دوہرا کر دو دو بار دیکھ لے تیری نگاہ تیری طرف ذلیل 

 (۱)آئے گی۔ 

 یہ مذید تاکید ہے کہ جس سے مقصد اپنی عظیم قدرت اور وحدانیت کو واضح تر کرنا ہے۔ ۱۔٤
 

َماۗءَ  َّنَّا السَّ ِعْْيِ    َولََقْد َزي ِطْْيِ َوَاْعَتْدََن لَهُْم عََذاَب السَّ ـيه َا ُرُجْوًما ِلٰلشَّ نَْيا ِبَمَصاِبْيَح َوَجَعلِْنه  Ĉالُّ

سے آراستہ کیا اور انہیں شیطان کے مارنے کا ( ستاروں)بیشک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں 

 عذاب تیار کر دیا۔( دوزخ جالنے واال)بنا دیا اور شیطانوں کے لئے ہم نے ( ۱)ذریعہ 

یہاں ستاروں کے دو مقصد بیان کئے گئے ہیں ایک آسمانوں کی زینت کیونکہ وہ چراغوں  ۱۔٢

سے جلتے ہیں دوسرا کہ شیطان آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن 

ا ہے کہ کر ان پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے جسے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گی

 ان سے برو بحر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔
 

َ ۭ َوِبئَْس الَْمِصْْيُ    ْم عََذاُب ََجََّنَّ ِ ْيَن َكَفُرْوا ِبَرّٰبِ ِ  Čَوِلَّلَّ

اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ 

 ہے۔
 

ُعْوا  ِِهَ تَُفْوُر  ِاَذآ ُالُْقْوا ِفْْيَا ََسِ    Ċلَهَا َشهِْيقًا وَّ

جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور سے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار 

 ۔(۱)رہی ہوگی 

َشِھْیق، اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، یہ قبیح ترین آواز ہوتی ہے۔  ۱۔۷

اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار  جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چال رہی

 رہی ہوگی۔
 

ِتُُكْ نَِذْيٌر   ُ ِمَن الَْغْيظِ ۭ ُُكََّمآ ُالِْقَي ِفْْيَا فَْوٌج َسَالَهُْم َخَزنـَـَُتَآ َالَْم ََّيْ  Ď تَََكُد تََمــَيَّ

ائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈاال ج( ۱)غصے کے مارے پھٹ جائے ( ابھی)قریب ہے کہ 

 (۴)گا اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے واال کوئی نہیں آیا تھا 
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یا مارے غیظ وغضب کے اس کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے یہ جہنم ۱۔۲

کافروں کو دیکھ کر غضب ناک ہوگی جس کا شعور ہللا تعاٰلی اس کے اندر پیدا فرما دے گا ہللا 

 ے جہنم کے اندر یہ ادراک وشعور پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں۔تعاٰلی کے لی

 جس کی وجہ سے تمہیں آج جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا ہے۔ ۴۔۲
 

ٍء ښ ِاْن َانَُْتْ ِاَلَّ ِِفْ ضَ  ُ ِمْن ََشْ َل اّلٰله بْنَا َوقُلْنَا َما نَزَّ  Ḍ  لهٍل َكِبْْيٍ قَالُْوا بَٰله قَْد َجاَۗءََن نَِذيٌْر ڏ فََكذَّ

وہ جواب دیں گے کہ بیشک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹالیا اور ہم نے کہا ہللا تعاٰلی نے کچھ 

 (۱)بھی نازل نہیں فرمایا۔ تم بہت بڑی گمراہی میں ہو 

یعنی ہم نے پیغمبروں کی تصدیق کرنے کی بجائے انہیں جھٹالیا، آسمانی کتابوں کا ہی  ۱۔٢

 ہللا کے پیغمبروں کو ہم نے کہا کہ تم بڑی گمراہی میں مبتال ہو۔سرے سے انکار کر دیا حٰتی کہ 
 

ِعْْيِ   ِب السَّ ٓ َاْْصه   01َوقَالُْوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع َاْو نَْعِقُل َما ُكنَّا ِِفْ

نہ ہوتے ( شریک)اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں 

 ۔(۱)

وجہ سے سنتے اور ان کی باتوں اور نصیحتوں کو آویزہ گوش بنا لیتے، یعنی غور اور ت ۱۔۱۰

اسی طرح ہللا کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچنے سمجھنے کا کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں 

 میں شامل نہ ہوتے۔
 

ِعْْيِ    ِب السَّ َْْصه ْم ۚ فَُسْحقًا َِلٰ ُِبِ فُْوا ِبَذْنْۢ   00فَاْعََتَ

 ۔(۴( )دور ہوں)اب یہ دوزخی دفع ہوں ( ۱)ا اقبال کر لیا پس انہوں نے اپنے جرم ک

 جس کی بنا پر مستحق عذاب قرار پائے اور وہ ہے کفر اور انبیاء علیہم السالم کی تکذیب۔  ۱۔۱۱

 یعنی اب ان کے لئے ہللا اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ ۴۔۱۱
 

ُْم ِِبلَْغْيِب  َشْوَن َرّبَّ ْيَن َُيْ ِ َاْجٌر َكِبْْيٌ   ِانَّ اَّلَّ ْغِفَرةٌ وَّ   01لَهُْم مَّ

بیشک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لئے بخشش ہے 

 (۱)اور بڑا ثواب ہے۔ 

یہ اہل کفر وتکذیب کے مقابلے میں اہل ایمان کا اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انہیں قیامت ۱۔۱۴

ی۔ بالغیب کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہللا کو دیکھا تو نہیں والے دن ہللا کے ہاں ملیں گ

لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ ہللا عذاب سے ڈرتے رہے دوسرا مطلب یہ بھی ہو 

 سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب یعنی خلوتوں میں ہللا سے ڈرتے رہے۔
 

ُرْوا ِبٖه  ۭ  ْوا قَْولَُُكْ َاِو اَْجَ ُدْوِر  َوَاِْسُّ َّٗه عَِلْْيٌۢ ِبَذاِت الصُّ  01ِان

 وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے( ۱)تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو 

یہ پھر کافروں سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے بارے  ۱۔۱۲

م میں ہے، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ میں چھپ کر باتیں کرو یا اعالن یہ سب ہللا کے عل

تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے تمہاری باتیں کس طرح اس سے 

 پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔
 

ِبْْيُ     َٰ    01َاََل يَْعََلُ َمْن َخلََق ۭ َوُهَو اللَِّطْيُف الْ

 ین اور باخبر ہو۔پھر وہ باریک ب( ۱)کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا 
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یعنی سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیاالت، سب کا خالق ہللا تعاٰلی ہی ہے،  ۱۔۱٤

 تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بےعلم رہ سکتا ہے۔
 

ْزِقٖه  ۭ وَ  ْي َجَعَل لَُُكُ اَْلَْرَض َذلُْوًَل فَاْمُشْوا ِِفْ َمنَاِكُِبَا َوُُكُْوا ِمْن ِرٰ ِ ُُّشْوُر   ُهَو اَّلَّ  01ِالَْيِه الن

وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو پست و مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے 

جی کر اٹھ کھڑے ہونا ( تمہیں)اسی کی طرف ( ۱( )پیو)پھرتے رہو اور ہللا کی روزیاں کھاؤ 

 ہے۔

ں پرورش پانے والی لطیف کے معنی ہے باریک بین یعنی جس کا علم اتنا ہے کہ دلوں می۱۔۱٢

باتوں کو بھی جانتا ہے۔ذلول کے معنی مطیع۔ یعنی زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا 

اس کو اسی طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا مشکل ہو۔ یعنی زمین 

 کی پیداوار سے کھاؤ پیو۔
 

َماِۗء َانْ  ْن ِِف السَّ ِسَف ِبُُكُ اَْلَْرَض فَِاَذا ِِهَ تَُمْوُر    َءَاِمنَُْتْ مَّ ْ    01ُيَّ

کیا تم اس بات سے بےخوف ہوگئے ہو کہ آسمان واال تمہیں زمین میں نہ دھنسا دے اور اچانک 

 (۱)زمین لرزنے لگے 

یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھنسا  ۱۔۱٦

مین جو تمہاری قرار گاہ ہے اور تمہاری روزی کا مخزن و منبع ہے، ہللا تعاٰلی دے۔ یعنی وہی ز

اسی زمین کو، جو نہایت پر سکون ہے، حرکت، جنبش میں ال کر تمہاری ہالکت کا باعث بنا 

 سکتا ہے۔
 

َتْعلَُمْونَ  ُّْرِسَل عَلَْيُُكْ َحاِصًبا   ۭ فَس َ َماِۗء َاْن ي ْن ِِف السَّ  01َكْيَف نَِذيِْر    َاْم َاِمنَُْتْ مَّ

پھر تمہیں معلوم ہو ( ۱)یا کیا تم اس بات سے نڈر ہوگئے ہو کہ آسمانوں واال تم پر پتھر برسائے 

 (۴)ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا 

جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب فیل پر برسائے اور پتھروں کی بارش سے ان کو ۱۔۱۷

 ہالک کردیا۔

 ہ علم، بےفائدہ ہوگا۔لیکن اس وقت ی ۴۔۱۷
 

ْيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََكْيَف ََكَن نَِكْْيِ   ِ َب اَّلَّ  01َولََقْد َكذَّ

 اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹالیا تھا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا؟
 

يَْقِبْضَن ڪ َما يُْمِسُكـهُنَّ  ٍت وَّ فٰه ۗ ْْيِ فَْوقَهُْم صه ءٍۢ بَِصْْيٌ      َاَولَْم يََرْوا ِاَٰل الطَّ ِٰ ََشْ ُُ َّٗه ِب ُن ۭ ِان ْْحه  01ِاَلَّ الرَّ

پرندوں کو نہیں ( اڑنے والے)سمیٹے ہوئے ( کبھی کبھی)کیا یہ اپنے پر کھولے ہوئے اور 

بیشک ہرچیز اس کی نگاہ میں ( ۴)میں تھامے ہوئے ہے ( ہوا فضا)ہی ( ہللا)انہیں ( ۱)دیکھتے 

 ہے۔

اڑتا ہے تو وہ پر پھیالتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ پرندہ جب ہوا میں  ۱۔۱٢

 لیتا ہے۔ یہ پھیالنا، َصف اور سمیٹ لینا قَْبض ہے۔ 

یعنی دوران پرواز ان پرندوں کو تھامے رکھنے واال کون ہے، جو انہیں زمین پر گرنے  ۴۔۱٢

 نہیں دیتا؟ یہ ہللا رحمان ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔
 
ْن  ِفُرْوَن ِاَلَّ ِِفْ غُُرْوٍر  َامَّ ِن ۭ ِاِن اْلكه ْْحه ْن ُدْوِن الرَّ ُُكْ ِمٰ َُُّكْ يَْنُّصُ ْي ُهَو ُجنٌْد ل ِ َذا اَّلَّ  11ۚهه
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سوائے ہللا کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے کافر تو سراسر دھو کے 

 (۱)میں ہیں 

 ے۔جس میں انہیں شیطان نے مبتال کر رکھا ہ ۱۔۴۰
 

نُُفْوٍر   ْوا ِِفْ ُعُتٰوٍ وَّ َّجُّ ْي يَْرُزقُُُكْ ِاْن َاْمَسَك ِرْزقَٗه  ۚ بَْل ل ِ َذا اَّلَّ ْن هه  10َامَّ

( کافر)بلکہ ( ۱)اگر ہللا تعاٰلی اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا 

 تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔

برسائے، یا زمین ہی کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو یعنی ہللا بارش نہ  ۱۔۴۱

تباہ کر دے، جیسا کہ بعض بعض دفعہ وہ ایسا کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا 

سلسلہ موقوف ہو جائے، اگر ہللا تعاٰلی ایسا کر دے تو کیا کوئی اور ہے جو ہللا کی مشیت کے 

عنی وعظ ونصیحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں برعکس تمہیں روزی مہیا کر دے؟ ی

پڑتا بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض ونفور میں ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں عبرت 

 پکڑتے ہیں اور نہ ہی غور و فکر کرتے ہیں۔
 

ا َّْمَِشْ َسِوَّيًّ عَٰله ِِصَ ْن ي ى َامَّ ٓ ٖهٓ َاْهده َّْمَِشْ ُمِكبًّا عَٰله َوَْجِ َتِقْْيٍ  َافََمْن ي س ْ  11ٍط مُّ

یا وہ جو سیدھا ( ۱)اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت واال ہے جو اپنے سرکے بل اوندھا ہو کر چلے 

 (۴)راہ راست پر چال ہو۔ ( پیروں کے بل)

منہ کے بل اوندھے چلنے والے کو دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا نہ وہ ٹھوکروں سے ۱۔۴۴

منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یقینا نہیں اسی طرح دنیا محفوظ ہوتا ہے کیا ایسا شخص اپنی 

جس میں ( ۴)میں ہللا کی معصیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا۔ 

کوئی کجی اور انحراف نہ ہوا اور اس کو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آرہا ہو ظاہر ہے یہ 

ی ہللا کی اطاعت کا سیدھا راستہ اپنانے واال شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا یعن

آخرت میں سرخرو رہے گا بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے 

جو قیامت والے دن انکی ہوگی کافر منہ کے بل جہنم میں جائے جائیں گے اور مومن سیدھے 

 قدموں سے چل کر جنت میں جائیں گے۔
 

يْٓ  ِ ا تَْشُكُرْوَن   قُْل ُهَو اَّلَّ َدَة    ۭ قَِلْيًَل مَّ
ِٕ
بَْصاَر َواَْلَفـْـ ْمَع َواَْلَ  11َانَْشاَُُكْ َوَجَعَل لَُُكُ السَّ

اور تمہارے کان آنکھیں اور اور دل ( ۱)کہہ دیجئے کہ وہی ہللا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا 

 ۔(۴)تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو ( ۴)بنائے 

 رتبہ پیدا کرنے واال ہللا ہی ہے۔ یعنی پہلی م ۱۔۲

یعنی کان آنکھیں اور دل بنائیں جن سے تم سن سکو اور ہللا کی مخلوق میں غوروفکر ۴۔۴۲

کرکے ہللا کی معرفت حاصل کر سکو تین قوتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان مسموعات، 

ی ہے اور ہللا کی مبصرات اور معقوالت کا ادراک کرسکتا ہے یہ ایک طرح سے اتمام حجت بھ

ان نعمتوں پر شکر نہ کرنے کی مذمت بھی اسی لیے آگے فرمایا تم بہت ہی کم شکرگزاری 

 کرتے ہو۔

یعنی ُشْکًرا قَلِْیاًل یا َزْمًن قَلِیاًل یا قلت شکر سے مراد ان کی طرف سے شکر کا عدم وجود  ۴۔۴۲

 ہے۔
 

ْي َذَراَُُكْ ِِف اَْلَْرِض َوِالَيْ  ِ ْوَن   قُْل ُهَو اَّلَّ َّشُ  11ِه َُتْ
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کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیال دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کئے ! کہہ دیجئے

 (۱)جاؤ گے۔ 

یعنی انسانوں کو پیدا کرکے زمین میں پھیالنے واال بھی وہی ہے اور قیامت والے دن سب جمع 

 بھی اس کے پاس ہوں گے کسی اور کے پاس نہیں۔
 

ِدِقْْيَ   َويَُقْولُْوَن مَ  َذا الَْوْعُد ِاْن ُكْنَُتْ صه  11ِته هه

 (۱)؟ (تو بتاؤ)پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو ( کافر)

 یہ کافر بطور مذاق قیامت کو دور دراز کی باتیں سمجھتے ہوئے کہتے ہیں۔ ۱۔۴٢
 

ََّمآ َاَنَ  ِ   ۠ َوِان ََّما الِْعَْلُ ِعْنَد اّلٰله ِبْْيٌ     قُْل ِان  11نَِذْيٌر مُّ

آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو ہللا ہی کو ہے میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے واال 

 (۱)ہوں 

یعنی میرا کام تو صرف انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کی وجہ تمہارا ہوگا،  ۱۔۴٦

یہ کہ جس کی بابت خود ہللا  دوسرے لفظوں میرا کام انزاز ہے، غیب کی خبریں بتانا نہیں۔ اال

 مجھے بتال دے۔
 

ُعْوَن    ْي ُكْنَُتْ ِبٖه تَدَّ ِ َذا اَّلَّ ْيَن َكَفُرْوا َوِقْيَل هه ِ ا َرَاْوُه ُزلَْفًة ِسْيۗـــــ ْت ُوُجْوُه اَّلَّ  11فَلَمَّ

جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے 

 ہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔اور ک( ۱)

یعنی ذلت اور ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہونگی۔ جس کو  ۱۔۴۷

دوسرے مقام پر چہروں کے سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ عذاب جو تم دیکھ رہے 

 ہو وہی ہے جسے تم دنیا میں جلد طلب کرتے تھے۔
 
ِفرِْيَن ِمْن عََذاٍب َاِلْْيٍ قُ  ْْيُ اْلكه ِ نَا     فََمْن َيُّ ِعَي َاْو َرِْحَ ُ َوَمْن مَّ  11   ْل َاَرَءيَُْتْ ِاْن َاْهلََكِنَ اّلٰله

اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہللا تعاٰلی ہالک کر دے یا ہم پر رحم ! آپ کہہ دیجئے

 (۱)و دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہ کافروں ک( بہر صورت یہ تو بتاؤ)کرے 

مطلب یہ ہے کہ کافروں کو تو ہللا کے عذاب سے بچانے واال کوئی نہیں ہے چاہے ہللا ۱۔۴۲

تعاٰلی اپنے رسول اور اس پر ایمان النے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے ہال کر دے یا انہیں 

رجا کے درمیان پس تمہیں  مہلت دے دے یا یہ مطلب ہے کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور

 تمہارے کفر کے باوجود عذاب سے کون بچائے گا۔
 

ِبْْيٍ      َتْعلَُمْوَن َمْن ُهَو ِِفْ َضلهٍل مُّ ْنَا  ۚ فَس َ َّا ِبٖه َوعَلَْيِه تََوُكَّ َمن ُن اه ْْحه  11قُْل ُهَو الرَّ

ہمارا بھروسہ ہے  اور اسی پر( ۱)آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحٰمن ہے۔ ہم تو اس پر ایمان الچکے 

 تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔( ۴)

 یعنی وحدانیت پر، اسی لئے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔  ۱۔۴٢

کسی اور پر نہیں۔ ہم اپنے تمام معامالت اسی کے سپرد کرتے ہیں، کسی اور کے نہیں  ۴۔۴٢

 اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے۔ جیسے مشرک کرتے ہیں۔ یعنی تم ہو یا ہم
 

ِعْْيٍ    ِتْيُُكْ ِبَماٍۗء مَّ ْ    11قُْل َاَرَءيَُْتْ ِاْن َاْصَبَح َماُۗؤُُكْ غَْوًرا فََمْن َّيَّ

پانی زمین میں اتر جائے تو کون ( پینے کا)کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے ! آپ کہہ دیجئے

 ۔(۱)ے؟ ہے جو تمہارے لئے نتھرا ہوا پانی الئ
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َغْوًرا کے معنی ہیں خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چال جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا  ۱۔۲۰

ناممکن ہو۔ یعنی اگر ہللا تعاٰلی پانی خشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اتنی 

ھر کون ہے جو پ! گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں تو بتالؤ

تمہیں جاری، صاف اور نتھرا ہوا پانی مہیا کر دے؟ یعنی کوئی نہیں ہے کہ تمہیں پانی سے 

 محروم نہیں فرماتا۔
 

 

 سورة القلم
 (٢۴۔ تعداد آیات  ٦۲سورة القلم ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام

 
  Ǻۗن َوالَْقََلِ َوَما يَْسُطُرْوَن     

 لکھتے ہیں۔( فرشتے)اس کی جو کچھ وہ ( ۱)ن، قسم ہے قلم کی اور 

قلم کی قسم کھائی، جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے کھول کر  ۴۔۱

مراد وہ خاص قلم ہے جسے ہللا نے سب سے  بیان لکھا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے

پہلے پیدا فرمایا اور اسکو تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری 

 (سنن ترمذی)چیزیں لکھ دیں 

 
َِٰك ِبَمْجُنْوٍن      Ąَۚمآ َانَْت ِبِنْعَمِة َرب

 (۱)تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے 

 کہتے تھے۔( دیوانہ)ہے، جس میں کفار کے قول کا رد ہے، وہ آپ کو مجنون  یہ جواب قسم ۱۔۴

 
 Ǽَۚوِانَّ َِلَ ََلَْجًرا غَْْيَ َمْمُنْوٍن   

 ۔(۱)اور بیشک تیرے لئے بے انتہاء اجر ہے 

فریضہ نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کیں اور دشمنوں کی باتیں سنی  ۱۔۲

 عاٰلی کی طرف سے نہ ختم ہونے واال اجر ہے۔ہیں اس پر ہللا ت

 
ََّك لََعٰله ُخلٍُق َعِظْْيٍ    Ćَوِان

 (۱)اخالق پر ہے۔ ( عمدہ)اور بیشک تو بہت بڑے 

خلق عظیم سے مراد اسالم، دین یا قرآن ہے مطلب ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا حکم ہللا ۱۔٤

 نے تجھے قرآن میں یا دین میں دیا ہے۔

 
ْوَن    فََستُْبِّصُ    Ĉَويُْبِّصُ

 پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔

یعنی جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے اور یہ قیامت کے دن ہوگا ۱۔۲

 بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق فرمایا ہے۔
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ُُكُ الَْمْفُتْوُن     ىيِٰ  Čِِبَ

 وا ہے۔کہ تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہ

 
ََّك ُهَو َاْعََلُ ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبْيِِلٖ   ۠ َوُهَو َاْعََلُ ِِبلُْمهَْتِدْيَن     Ċِانَّ َرب

بیشک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی 

 بخوبی جانتا ہے۔

 
ِبْْيَ     Ďفَََل تُِطعِ الُْمَكٰذِ

 (۱)ے والوں کو نہ مان پس تو جھٹالن

اطاعت سے مراد یہاں وہ مدارات ہے جس کا اظہار انسان نے اپنے ضمیر کے خالف کرتا  ۱۔۲

 ہے۔ یعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارت کی ضرورت نہیں۔

 
ْوا لَْو تُْدِهُن فَُيْدِهُنْوَن      Ḍَودُّ

 (۱)یلے پڑ جائیں وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیال ہو تو یہ بھی ڈھ

وہ چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرے تو وہ بھی تیرے  ۱۔٢

بارے میں نرم رویہ اختیار کریں باطل پرست اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو 

 ہے۔ جائیں گے۔ اس لئے حق میں خوشامد، حکمت، تبلیغ اور کار نبوت کے لئے سخت نقصان دہ

 
هِْْيٍ    ٍف مَّ    01َوََل تُِطْع ُكَّ َحَلَّ

 اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے واال۔

 
اۗءٍۢ ِبنَِمْْيٍ       00ََهَّاٍز مَّشَّ

 وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور۔

 
نَّاٌٍ ِلٰلَْخْْيِ ُمْعَتٍد َاِثْْيٍ      01مَّ

 حد سے بڑھ جانے واال گنہگار۔ بھالئی سے روکنے واال

 
ِِلَ َزِنْْيٍ       01ُعُتٰلٍۢ بَْعَد ذه

 (۱)گردن کش پھر ساتھ ہی بےنسب ہو 

یہ ان کافروں کی اخالقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پیغمبر کو خوش آمد کرنے  ۱۔۱۲

 سے روکا جا رہا ہے۔

 
بَِنْْيَ      ۭ 01َاْن ََكَن َذا َماٍل وَّ

 (۱)ف اس لئے ہے کہ وہ مال واال اور بیٹوں واال ہے اس کی سرکشی صر

یعنی مذکورہ اخالقی قباحتوں کا ارتکاب اس لئے کرتا ہے کہ ہللا نے اسے مال اور اوالد  ۱۔۱٤

کی نعمتوں سے نوازا ہے یعنی وہ شکر کی بجائے کفران نعمت کرتا ہے، یعنی جس شخص کے 

 ان لی جائے کہ وہ مال اور اوالد رکھتا ہے۔اندر یہ خرابیاں ہوں، اس کی بات صرف اس لئے م

 
ِلْْيَ     يهتُنَا قَاَل َاَساِطْْيُ اَْلَوَّ  01ِاَذا تُْتٰله عَلَْيِه اه
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 جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں۔

 
ْرُطْوِم    ُٰ  01َسنَِسُمٗه عََٰل الْ

 (۱)پر داغ دیں گے ( ناک)ہم بھی اس کی سونڈ

بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے ہے، مثاًل کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کفروں  ۱۔۱٦

کے ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی 

سیاہی ہے۔ جیسا  عالمت ہوگی کہ ان کے ناکوں کو داغ دیا جائے گا یا اس کا مطلب چہروں کی

کہ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہونگے۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر دنیا اور 

 آخرت دونوں جگہ ممکن ہے۔

 
َا ُمْصِبِحْْيَ     َب الَْجنَِّة  ۚ ِاْذ َاْقَسُمْوا لََيّْصُِمِنَّ ُْم مََكَ بَلَْوََنٓ َاْْصه    01ِاَنَّ بَلَْوِنه

آزمایا تھا جبکہ ( ۴)جس طرح ہم نے باغ والوں کو ( ۱)رح آزما لیا بیشک ہم نے انہیں اسی ط

 انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے۔

مراد اہل مکہ ہیں یعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا تاکہ وہ ہللا کا شکر کریں نہ کہ  ۱۔۱۷

ا تو ہم نے انہیں بھوک اور قحط کی آزمائش میں ڈال کفر وتکبر لیکن انہوں نے کفر و استکبار کی

 دیا جس میں وہ نبی کی بددعا کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتال رہے۔

سے دو فرسخ کے فاصلے پر تھا ( یمن)باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ  ۴۔۱۷

کے مرنے کے بعد اس کا مالک اس کی پیداوار غربا و مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا، لیکن اس 

جب اس کی اوالد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات بمشکل پورے 

ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چنانچہ ہللا تعاٰلی نے 

پر اٹھائے  اس باغ کو تباہ کر دیا، کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عیسٰی علیہ السالم کے آسمان

 یہ ساری تفصیل تفسیری روایات کی ہے۔( فتح القدیر)جانے کے تھوڑے عرصے بعد پیش آیا 

 
َتثْنُْوَن     01َوََل يَس ْ

 اور انشاء ہللا نہ کہا۔

 یعنی صبح ہوتے ہی پھل اتار لیں گے اور پیداوار کاٹ لیں گے۔

 
 
ِٕ
َِٰك َوُِهْ ََنۗى ب ْن رَّ ٌف ِمٰ

ِٕ
 01ُمْوَن     فََطاَف عَلَْْيَا َطاۗى

 (۱)پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بال چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو رہے تھے 

بعض کہتے ہیں، راتوں رات اسے آگ لگ گئی، بعض کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السالم نے  ۱۔۱٢

 آکر اسے تہس نہس کر دیا۔

 
   ِ َْ ِ    11فََاْصَبَحْت ََكلّصَّ

 (۱)ے کٹی ہوئی کھیتی پس وہ باغ ایسا ہوگیا جیس

یعنی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے، اس طرح سارا باغ اجڑ گیا،  ۱۔۴۰

 بعض نے ترجمہ یہ کیا ہے، سیاہ رات کی طرح ہوگیا، یعنی جل کر۔

 
    10فَتَنَاَدْوا ُمْصِبِحْْيَ    

 اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں۔
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ِِمْْيَ   َاِن اْغُدْوا   11عَٰله َحْرِثُُكْ ِاْن ُكْنَُتْ ِصه

 اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔

 
   11فَانَْطلَُقْوا َوُِهْ يََتَخافَُتْوَن  

 (۱)پھر جب یہ چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے 

ے دوسرے آہستہ آہستہ باتیں یعنی باغ کی طرف جانے کے لئے ایک تو صبح صبح نکل ۱۔۴۲

 کرتے ہوئے گئے تاکہ کسی کو ان کے جانے کا علم نہ ہو۔

 
ْسِكْْيٌ    َا الَْيْوَم عَلَْيُُكْ ِمٰ   11َاْن َلَّ يَْدُخلَِنَّ

 (۱)کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے 

کچھ نہ مانگے جس  یعنی وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آکر ہم سے ۱۔۴٤

 طرح ہمارے باپ کے زمانے میں آیا کرتے تھے اور وہ اپنا حصہ لے جاتے تھے۔

 
غََدْوا عَٰله َحْرٍد قهِدِرْيَن     11وَّ

 (۱)کہ ہم قابو پا گئے ( سمجھ رہے تھے)اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے 

انہوں نے باغ پر قدرت  یعنی اپنے معاملے کا انہوں نے اندازہ کر لیا، یا اپنے ارادے سے ۱۔۴٢

 حاصل کر لی، یا مطلب ہے مساکین پر انہوں نے قابو پا لیا۔

 
ُّْوَن    ا َرَاْوَها قَالُْوٓا ِاَنَّ لََضاۗل    11فَلَمَّ

 (۱)تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ ( ۱)جب انہوں نے باغ دیکھا 

یعنی پہلے پہل تو ایک ( ۱)ہ برباد دیکھا۔ یعنی باغ والی جگہ کو راکھ کا ڈھیر یا اسے تبا ۱۔۴٦

 دوسرے کو کہا۔

 
ُن َمْحُرْوُمْوَن     11بَْل ََنْ

 (۱)نہیں نہیں ہماری قسمت پھوٹ گئی 

پھر جب غور کیا تو جان گئے کہ یہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی ہے جسے ہللا نے  ۱۔۴۷

 یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ایسا کر دیا اور واقعی

 
ُحْوَن    بِٰ َُُّكْ لَْوََل تُـس َ  11قَاَل َاْوَسُطهُْم َالَْم َاقُْل ل

ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم ہللا کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان 

 (۱)کرتے 

 بعض نے تسبیح سے مراد انشاءہللا کہنا مراد لیا ہے۔ ۱۔۴۲

 
ِلِمْْيَ    قَالُوْ  ِٰنَآ ِاَنَّ ُكنَّا ظه َن َرب ْبحه  11ا س ُ

 (۱)تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے بیشک ہم ہی ظالم تھے۔ 

یعنی اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خالف قدم اٹھا کر غلطی ۱۔۴٢

ہوا کہ معصیت کا کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا ہللا نے ہمیں دی ہے اس سے یہ بھی معلوم 

عزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی ارتکاب معصیت کی طرح جرم ہے جس پر مؤاخذہ 

 ہوسکتا ہے صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک ہو۔
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ََّتََلَوُمْوَن    11فََاْقَبَل بَْعُضهُْم عَٰله بَْعٍض ي

 ے۔پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں مالمت کرنے لگ

 
ِغْْيَ     10قَالُْوا يهَويْلَنَآ ِاَنَّ ُكنَّا طه

 یقیناً ہم سرکش تھے۔! کہنے لگے ہائے افسوس

 
ِغُبْوَن   ِٰنَا ره ٓ ِاٰله َرب ِْنَآ ِاَنَّ ا ِمٰ ُّْبِدلَنَا َخْْيً ُّنَآ َاْن ي َه َرب  11َع

سے ہی آرزو اپنے رب ( ۱)کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے ہم تو اب 

 رکھتے ہیں

کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اب اگر ہللا نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی  ۱۔۲۴

طرح اس میں سے غربا اور مساکین کا حق ادا کریں گے۔ اسلئے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب 

 سے امیدیں بھی وابستہ کیں۔

 
ِِلَ الَْعَذاُب ۭ َولََعَذاُب اَْله     11ِخَرِة اَْكََبُ   ۘ لَْو ََكنُْوا يَْعلَُمْوَن َكذه

 (۱)اور آخرت کی آفت بہت ہی بڑی ہے کاش انہیں سمجھ ہوتی ( ۱)یوں ہی آفت آتی ہے 

یعنی ہللا کے حکم کی مخالفت اور ہللا کے دیے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اسی 

 طرح عذاب دیتے ہیں۔

 قیقت کو نہیں سمجھتے، اس لئے پروا نہیں کرتے۔لیکن افسوس وہ اس ح ۱۔۲۲ 

 
ٰهِت النَِّعْْيِ   ْم َجن ِ  11ِانَّ ِللُْمتَِّقْْيَ ِعْنَد َرّٰبِ

 پرہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔

 
 ۭ  11َافَنَْجَعُل الُْمْسِلِمْْيَ ََكلُْمْجرِِمْْيَ 

 (۱)کر دیں گے  کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے

مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہی  ۱۔۲٢

ہونگے، جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں سے زیادہ آسودہ حال ہیں۔ ہللا تعاٰلی نے ان کے جواب میں 

عنی فرمایا، یہ کس طرح ممکن ہے ہم مسلمانوں کو یعنی اپنے فرماں برداروں کو مجرموں ی

نافرمانوں کی طرح کر دیں گے مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوسکتا کہ ہللا تعاٰلی عدل 

 وانصاف کے خالف دونوں کو یکساں کردے۔

 
ُْكُْوَن     ۚ 11َما لَُُكْ ۪ َكْيَف ََتْ

 تمہیں کیا ہوگیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟

 
ٌب ِفْيِه تَْدُرُسْوَن      11َاْم لَُُكْ ِكته

 ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟( ۱)پاس کوئی کتاب  کیا تمہارے

جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس کا تم دعوٰی کر رہے ہو، کہ وہاں بھی تمہارے لئے  ۱۔۲۷

 وہ کچھ ہو جسے تم پسند کرتے ہو۔

 
ْوَن   ُ  ۚ 11ِانَّ لَُُكْ ِفْيِه لََما ََّتَْيَّ

 کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں۔
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پکا عہد کر رکھا ہے، جو قیامت تک باقی رہنے واال ہے کہ تمہارے لئے  یا ہم نے تم سے ۱۔۲٢

 وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنی بابت فیصلہ کرو گے۔

 
ُْكُْوَن    َمِة   ِانَّ لَُُكْ لََما ََتْ  ۚ 11َاْم لَُُكْ َايَْماٌن عَلَْينَا َِبِلَغٌة ِاله يَْوِم الِْقيه

ت تک باقی رہیں کہ تمہارے لئے وہ سب ہے جو تم اپنی یا تم نے ہم سے قسمیں لی ہیں؟ جو قیام

 ۔(۱)طرف سے مقرر کر لو 

 
ِِلَ َزِعْْيٌ     ُْم ِبذه  ڔ11َسلْهُْم َاُّيُّ

 (۱)ہے ( اور دعویدار)ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار 

ہللا تعاٰلی مسلمانوں کہ کیا وہ قیامت والے دن ان کے لئے وہی کچھ فیصلہ کروائے گا، جو  ۱۔٤۰

 کے لئے فرمائے گا۔

 
ِدِقْْيَ     ْم ِاْن ََكنُْوا صه ِ

ِٕ
ََكِٕۗى ََكُۗء ڔ فَلَْيْاتُْوا بُِّشَ  10َاْم لَهُْم ُْشَ

کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ 

(۱) 

ہ ان کی مدد کر کے ان کو اچھا مقام دلوا دیں یا جن کو انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا ہے و۱۔٤۱

 گے؟ اگر ان کے شریک ایسے ہیں تو ان کو سامنے الئیں تاکہ ان کی صداقت واضح ہو۔

 
َتِطْيُعْوَن    ُجْوِد فَََل يَس ْ يُْدَعْوَن ِاَٰل السُّ    11يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق وَّ

نہ کر ( سجدہ)ے جائیں گے تو جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لئے بالئ

 (۱)سکیں گے 

بعض نے کشف ساق سے مراد قیامت کی ہولناکیاں لی ہیں لیکن ایک صحیح حدیث اس کی ۱۔٤۴

جس طرح اس )تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن ہللا تعاٰلی اپنی پنڈلی کھولے گا 

ے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامن( کی شان کے الئق ہے

البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھالوے اور شہرت کے لئے سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ 

کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکے، تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے 

نڈلی ہللا تعاٰلی کی پ( صحیح بخاری)جس کی وجہ سے ان کے لئے جھکنا ناممکن ہو جائے گا 

کس طرح کی ہوگی؟ اسے وہ کس طرح کھولے گا؟ اس کیفیت ہم نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کر 

سکتے ہیں۔ اس لئے جس طرح ہم بال کیف و بالشبہ اس کی آنکھوں، کان، ہاتھ وغیرہ پر ایمان 

رکھتے ہیں، اسی طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے، اس پر بالکیف ایمان رکھنا 

 ہے۔ یہی سلف اور محدثین کا مسلک ہے۔ضروری 

 
ِلُمْوَن   ُجْوِد َوُِهْ سه ٌ ۭ َوقَْد ََكنُْوا يُْدَعْوَن ِاَٰل السُّ  11َخاِشَعًة َابَْصاُرُِهْ تَْرَهُقهُْم ِذةَّ

اس )ہوگی حاالنکہ یہ سجدے کے لئے ( ۱)نگاہیں نیچی ہوں گی ان پر ذلت و خواری چھا رہی 

 (۴)جبکہ صحیح سالمت تھے بالئے جاتے تھے ( وقت بھی

یعنی دنیا کے برعکس ان کا معاملہ ہوگا دنیا میں تکبر وعناد کی وجہ سے ان کی گردنیں ۱۔٤۲

 اکڑی ہوتی تھیں۔

یعنی صحت مند اور توانا تھے، ہللا کی عبادت میں کوئی چیز ان کے لئے مانع نہیں تھی۔  ۴۔٤۲

 لیکن دنیا میں ہللا کی عبادت سے یہ دور رہے۔
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ْن َحْيُث ََل يَْعلَُمْوَن   فَذَ  ْم ِمٰ تَْدِرَُجُ َذا الَْحِديِْث ۭ َسنَس ْ ُب ِّبه    11ْرِِنْ َوَمْن يَُّكٰذِ

پس مجھے اور اس کالم کو جھٹالنے والے کو چھوڑ دے ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں 

 (۱)گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا 

ان کی فکر نہ کر یہ ڈھیل دینے کا ذکر ہے۔ قرآن میں  یعنی میں ہی ان سے نمٹ لوں گا تو۱۔٤٤

کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود 

دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی، ہللا کا فضل نہیں ہے، ہللا کے قانون پھر جب وہ گرفت کرنے 

 پر آتا ہے تو کوئی بچانے واال نہیں ہوتا۔

 
 11َوُاْمِٰلْ لَهُْم ۭ ِانَّ َكْيِدْي َمِتْْيٌ  

 اور میں انہیں ڈھیل دونگا، بیشک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

 
ثَْقلُْوَن    ْغَرٍم مُّ ْن مَّ لُهُْم َاْجًرا فَهُْم ٰمِ  ۚ 11َاْم تَْسَٔـــ 

 (۱)کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں 

طاب نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو ہے لیکن سرزنش ان کو کی جا رہی ہے جو آپ پر یہ خ ۱۔٤٦

 ایمان نہیں ال رہے تھے۔

 
 11َاْم ِعْنَدُِهُ الَْغْيُب فَهُْم يَْكُتُبْوَن  

 (۱)ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں۔ 

ہ اس میں سے یعنی کیا غیب کا علم ان کے پاس ہے لوح محفوظ ان کے تصرف میں ہے ک۱۔٤۷

جو بات چاہتے ہیں نقل کر لیتے ہیں اس لیے یہ تیری اطاعت اختیار کرنے اور تجھ پر ایمان 

 النے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔

 
ى َوُهَو َمْكُظْومٌ  َِٰك َوََل تَُكْن َكَصاِحِب الُْحْوِت ۘ ِاْذ ََنده  ۭ 11 فَاْصَِبْ ِلُحُْكِ َرب

( ۱)بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب 

 (۱)کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی 

جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذیب کو دیکھتے ہوئے عجلت سے کام لیا اور رب کے  ۱۔٤۲

نتیجے میں انہیں مچھلی فیصلے کے بغیر ہی از خود اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جس کے 

کے پیٹ میں، جب کہ وہ غم و اندوہ سے بھرے ہوئے تھے اپنے رب کو مدد کے لئے پکارنا 

 پڑا۔ جیسے کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے،

 
ِٰٖه لَُنِبَذ ِِبلَْعَراِۗء َوُهَو َمْذُمْوٌم   ب ْن رَّ َرَكٗه ِنْعَمٌة ِمٰ  11لَْوََلٓ َاْن تَده

نہ پالیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا  اگر اسے اس کے رب کی نعمت

 ۔(۱)جاتا 

یعنی اگر ہللا تعاٰلی انہیں توبہ و مناجات کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعا قبول نہ فرماتا تو  ۱۔٤٢

ساحل سمندر کے بجائے جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لئے بیلدار درخت اگا دیا گیا، 

ن میں پھینک دیا جاتا اور عند ہللا ان کی حیثیت بھی مذموم رہتی، جب کہ قبولیت کسی بنجر زمی

 دعا کے بعد وہ محمود ہوگئے۔

 
ِلِحْْيَ    ُّٗه فََجــَعَِلٗ ِمَن الٰصه ىُه َرب  11فَاْجتَبه

 (۱)اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا 
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ندرست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کر اس کا مطلب ہے کہ انہیں توانا اور ت ۱۔٢۰

ْن یَّْقِطْیٍن  ۘ  َواَنْ )انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، جیسا کہ  ۔ 17( ۘ  ۱٤٦بَْتنَا َعلَْیِه َشَجَرةً مِّ

 سے بھی واضح ہے۔( 328:الصافات

 
ا ََسِ  بَْصاِرِِهْ لَمَّ ِلُقْونََك ِِبَ ْيَن َكَفُرْوا لََُيْ ِ َّٗه لََمْجُنْوٌن   َوِاْن يَََّكُد اَّلَّ ْكَر َويَُقْولُْوَن ِان  10ُۘعوا اَّٰلِ

جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور ( ۱)اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسال دیں 

 (۴)کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے 

سے نظر بد  یعنی اگر تجھے ہللا کی حمائت و حفاظت نہ ہوتی تو کفار کی حاسدانہ نظروں ۱۔٢۱

کا شکار ہو جانا یعنی ان کی نظر تمہیں لگ جاتی۔ چنانچہ امام ابن کثیر نے یہ مفہوم بیان کیا، 

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر، ہللا کے ' مذید لکھتے ہیں 

نچہ حدیث میں حکم سے، اثر انداز ہونا، حق ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے۔ چنا

اس سے بچنے کے لیے دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب 

تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء ہللا یا بارک ہللا کہا کرو تاکہ اسے نظر نہ لگے۔ یعنی حسد 

کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ لوگ اس قرآن سے متاثر نہ ہوں بلکہ اس سے 

ر ہی رہیں آنکھوں کے ذریعے سے بھی یہ کفار نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے دو

 اور زبانوں سے بھی آپ کو دیوانہ کہہ کر ایذاء پہنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے۔

 
لَِمْْيَ       11َوَما ُهَو ِاَلَّ ِذْكٌر ِلٰلْعه

 (۱)صیحت ہے تو تمام جہان والوں کے لئے سراسر ن( قرآن)در حقیقت یہ 

جب واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن جن و انس کی ہدایت و رہنمائی کے لئے آیا ہے تو پھر اس  ۱۔٢۴

 کس طرح ہو سکتا ہے؟( دیوانہ)کو النے واال اور بیان کرنے واال مجنون 

 

 

 سورة الحاقة
 (٢۴۔ تعداد آیات  ٦٢سورة الحاقة ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ  ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ          ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
   Ǻَالَْحاۗقَُّة     

 (۱)ثابت ہونے والی 

یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں امر اٰلہی ثابت ہوگا اور خود یہ بھی بہر  ۱۔۱

 َحاَقَّۃُ سے تعبیر فرمایا۔صورت وقوع پذیر ہونے والی ہے، اس لئے اسے الْ 

 
 ۚ Ąَما الَْحاۗقَُّة   

 (۱)ثابت ہونے والی کیا ہے؟ 

 یہ لفظًا استفہام ہے لیکن اس کا مقصد قیامت کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے۔ ۱۔۴
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ىَك َما الَْحاۗقَُّة     Ǽَۭوَمآ َاْدره

 (۱)تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ 

اس کا علم نہیں، کیونکہ تو نے ابھی اسے دیکھا ہے اور نہ اس کی  گویا کہ تجھے ۱۔۲

 (فتح القدیر)ہولناکیوں کا مشاہدہ کیا ہے، گویا مخلوقات کے دائرہ علم سے باہر ہے 

 
بَْت ثَُمْوُد َوعَادٌۢ ِِبلَْقاِرعَِة     Ćَكذَّ

 (۱)اس کھڑکا دینے والی کو ثمود اور عاد نے جھٹال دیا تھا 

یامت کو کھڑکا دینے والی کہا ہے، اس لئے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو اس میں ق ۱۔٤

 بیدار کر دے گی۔

 
اِغَيِة    ا ثَُمْوُد فَُاْهِلُكْوا ِِبلطَّ  Ĉفََامَّ

 (۱)آواز سے ہالک کر دیئے گئے ( اور اونچی)ثمود تو بیحد خوفناک ( جس کے نتیجے میں)

ہا ہے، اس لئے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو اس میں قیام کو کھڑکا دینے والی ک ۱۔٢

 بیدار کر دے گی۔

 
َِصٍ عَاِتَيٍة    ا عَاٌد فَُاْهِلُكْوا ِبرِيٍْح َِصْ   Čَوَامَّ

 (۱)اور عاد بیحد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیئے گئے 

ا کے کسی کے قابو میں نہ آنے والی، یعنی نہایت تند و تیز، پالے والی اور بےقابو ہو ۱۔٦

 ذریعے اسے حضرت ہود علیہ السالم کی قوم عاد کو ہالک کیا گیا۔

 
ُْم َاْعَْ  ى   ََكَِنَّ عه ٍم   ُحُسْوًما   فَََتَى الَْقْوَم ِفْْيَا َِصْ ِنَيَة َاَّيَّ ثَمه ْبَع لََياٍل وَّ ْم س َ  Ċۚاُز ََّنٍْل َخاِويٍَة    َِسََّرَها عَلَْْيِ

پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین ( ۱)مثلت رکھا (  نےہللا)جسے ان پر سات رات اور آٹھ دن تک 

 پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔

جسم کے معنی کاٹنے اور جدا جدا کرنے کے ہیں اور بعض نے حسوما کے معنی پے  ۱۔۷

درپے کیے ہیں۔ اس سے ان کی درازی کی طرف اشارہ ہے کھوکھلے بےروح جسم کو 

 شبیہ دی ہے۔کھوکھلے تنے سے ت

 
ْنْۢ َِبِقيٍَة     ى لَهُْم ِمٰ  Ďفَهَْل تَره

 کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آرہا ہے۔

 
ُت ِِبلَْخاِطئَِة      Ḍَۚوَجاَۗء ِفْرَعْوُن َوَمْن قَْبَِلٗ َوالُْمْؤتَِفكه

کیں۔ فرعون اور اس کے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں انہوں نے بھی خطائیں 

(۱) 

 اس سے قوم لوط مراد ہے۔۱۔٢

 
اِبَيًة    ْم فََاَخَذُِهْ َاْخَذًة رَّ ِ  01فََعَصْوا َرُسْوَل َرّٰبِ

 (۱)زبردست گرفت میں لیا۔ ( بھی)باآلخر ہللا نے )اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی 

سخت  یعنی ان کی ایسی گرفت کی جو دوسری قوموں کی گرفت سے زائد یعنی سب میں۱۔۱۰

 تر تھی۔
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ُُكْ ِِف الَْجاِريَِة     لْنه ا َطَغا الَْماُۗء َْحَ   00ِاَنَّ لَمَّ

 (۴)تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا ( ۱)جب پانی میں طغیانی آگئی 

 یعنی پانی بلندی میں تجاوز کر گیا، یعنی پانی خوب چڑھ گیا۔  ۱۔۱۱

، مطلب ہے کہ تم جن آبا کی پشتوں سے ہو، ہم ُکم سے مخاطب عہد رسالت کے لوگ ہیں ۴۔۱۱ 

نے انہیں کشتی میں سوار کرکے بپھرے ہوئے پانی سے بچایا تھا۔ اَْلَجاِریَۃ سے مراد سفینہ نوح 

 علیہ السالم ہے۔

 
اِعَيٌة    تَِعَْيَآ ُاُذٌن وَّ  01ِلنَْجَعلَهَا لَُُكْ تَْذِكَرًة وَّ

یاد رکھنے والے کان اسے یاد ( تاکہ)نا دیں اور تاکہ اسے تمہارے لئے نصیحت اور یادگار ب

 (۱)رکھیں۔ 

یعنی یہ فعل کہ کافروں کو پانی میں غرق کردیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کرا کے ۱۔۱۴

بچا لیا تمہارے لیے اس کو عبرت و نصیحت بنا دیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور 

ے اسے سن کر یاد رکھیں اور وہ بھی اس سے عبرت ہللا کی نافرمانی سے بچو۔ یعنی سننے وال

 پکڑیں۔

 
اِحَدٌة    ْوِر نَْفَخٌة وَّ    01فَِاَذا نُِفَخ ِِف الصُّ

 (۱)پس جبکہ صور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی۔ 

مکذبین کا انجام بیان کرنے کے بعد اب بتالیا جارہا ہے کہ یہ الحاقہ کس طرح واقع ہوگی ۱۔۱۲

 ی پھونک سے یہ برپا ہو جائے گی۔اسرافیل کی ایک ہ

 
اِحَدًة   لَِت اَْلَْرُض َوالِْجَباُل فَُدكََّتا َدكًَّة وَّ ُْحِ     01وَّ

اور زمین اور پہاڑ اٹھا لئے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے۔ 

(۱) 

ار گاہوں سے ان کو یعنی اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے اور قدرت الہی سے اپنی قر۱۔۱٤

 اکھیڑ لیا جائے گا۔

 
قََعِت الَْواِقَعُة     ٍذ وَّ

ِٕ
   01فَيَْوَمى

 ہو پڑے گی۔( قیامت)اس دن ہو پڑنے والی 

 
اِهَيٌة      ٍذ وَّ

ِٕ
َماُۗء فَھِىيَ يَْوَمى    01َوانَْشقَِّت السَّ

 (۱)اور آسمان پھٹ جائے گا اس دن بالکل بودا ہو جائے گا 

کوئی قوت اور استحکام نہیں رہے گا جو چیز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو  یعنی اس میں ۱۔۱٦

 جائے۔ اس میں استحکام کس طرح رہ سکتا ہے۔

 
ِنَيٌة      ٍذ ثَمه

ِٕ
َِٰك فَْوقَهُْم يَْوَمى ِمُل َعْرَش َرب َا ۭ َوَُيْ

ِٕ
ٓ َاْرَجإِۗى الَْمَِلُ عَٰله  ۭ 01وَّ

اپنے ( فرشتے)عرش اس دن آٹھ  اس کے کناروں پر فرشتے ہونگے اور تیرے پروردگار کا

 (۱)اوپر اٹھائے ہوئے ہونگے 

یعنی آسمان تو ٹکرے ٹکرے ہو جائے گا پھر فرشتے کہاں ہونگے فرمایا کہ وہ آسمان  ۱۔ ۱۷

کے کناروں پر ہوں گے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتے آسمان پھٹنے سے پہلے ہی ہللا کے 
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فرشتوں نے عرش اٰلہی کو اپنے سروں پر  حکم سے زمین پر آجائیں گے۔ یعنی اب مخصوص

اٹھایا ہوا ہو گا، یہ بھی ممکن ہے اس عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لئے زمین 

 (ابن کثیر)پر رکھا جائے گا، جس پر ہللا تعاٰلی نزول اجالل فرمائے گا 

 
ى ِمنُُْكْ َخاِفيٌَة     فه ٍذ تُْعَرُضْوَن ََل ََّتْ

ِٕ
 01يَْوَمى

 (۱)سب سامنے پیش کئے جاؤ گے تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔  اس دن تم

یہ پیشی اس لیے نہیں ہوگی کہ جن کو ہللا نہیں جانتا ان کو جان لے گا وہ تو سب کو ہی ۱۔۱۲

جانتا ہے یہ پیشی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگی ورنہ ہللا سے تو کسی کی 

 کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

 
ِبيَْه      َبٗه ِبَيِمْيِنٖه   فَيَُقْوُل َهاُۗؤُم اقَْرُءْوا ِكته ا َمْن ُاْوِِتَ ِكته  ۚ 01فََامَّ

سو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا لو میرا نامہ 

 (۱)اعمال پڑھو 

ی وہ مارے خوشی کے ہر یعنی جو اس کی سعادت، نجات اور کامیابی کی دلیل ہوگا۔ یعن۱۔۱٢

ایک کو کہے گا کہ لو، میرا اعمال نامہ پڑھ لو میرا اعمال نامہ تو مجھے مل گیا، اس لئے کہ 

اسے پتہ ہوگا کہ اس میں اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، کچھ برائیاں ہونگی تو ہللا نے معاف 

 فرما دی ہونگی۔

 
ْ ُملهٍق ِحَساِبَيْه   ْ َظنَنُْت َاّٰنِ  ۚ 11  ِاّٰنِ

 (۱)مجھے تو کامل یقین تھا مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ 

 یعنی آخرت کے حساب وکتاب پر میرا کامل یقین تھا۔۱۔۴۰
 

اِضَيٍة        10فَهَُو ِِفْ ِعيَْشٍة رَّ

 پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا۔
 

   11ِِفْ َجنٍَّة عَاِلَيٍة    

 (۱)بلند و باال جنت میں۔ 

ف درجات ہیں ہر درجے کے درمیان بہت فاصلہ ہے جیسے مجاہدین کے جنت میں مختل۱۔۴۴

بارے میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جو ہللا نے مجاہدین کے 

 (صحیح مسلم)تیار کیے ہیں ان کے دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہے۔ 
 

 11قُُطْوفُهَا َداِنَيٌة   

 (۱)کے میوے جھکے پڑے ہوں گے جس 

 یعنی بالکل قریب ہونگے کوئی لیٹے لیٹے بھی توڑنا چاہے گا تو ممکن ہوگا۔ ۱۔۴۲
 

ِم الَْخاِلَيِة    بُْوا َهِنيْۗئًۢا ِبَمآ َاْسلَْفَُتْ ِِف اَْلََّيَّ  11ُُكُْوا َواْْشَ

تم نے گزشتہ کہ مزے سے کھاؤ، پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو ( ان سے کہا جائے گا)

 (۱)زمانے میں کئے 

 یعنی دنیا میں اعمال صالحہ کئے، یہ جنت ان کا صلہ ہے۔ ۱۔۴٤
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ِبيَْه     َبٗه ِبِشَماَِلٖ ڏ فَيَُقْوُل يهلَْيتَِنْ لَْم ُاْوَت ِكته ا َمْن ُاْوِِتَ ِكته  ۚ 11َوَامَّ

تو کہے گا کاش کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ ( کے اعمال)لیکن جسے اس 

 (۱)کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی 

 کیونکہ نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا بدبختی کی عالمت ہوگا۔ ۱۔۴٢
 

 ۚ 11َولَْم َاْدِر َما ِحَساِبَيْه    

 (۱)اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے 

 ہوگا۔ یعنی مجھے بتالیا ہی نہ جاتا کیونکہ سارا حساب ان کے خالف ۱۔۴٦
 

 ۚ 11يهلَْيََتَا ََكنَِت الَْقاِضَيَة    

 (۱)کام ہی تمام کر دیتی ( میرا)کہ موت ! کاش

 یعنی موت ہی فیصلہ کن ہوتی اور دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تاکہ یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا۔ ۱۔۴۷
 

ْ َماِلَيْه     ۚ 11َمآ َاْغّنه َعٰنِ

 ۔میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا
 

ِنَيْه      ْ ُسلْطه  ۚ 11َهَِلَ َعٰنِ

 رہا۔( ۱)میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا 

یعنی جس طرح مال میرے کام نہ آیا، جاہ و مرتبہ اور سلطنت و حکومت بھی میرے کام  ۱۔۴٢

 نہ آئی۔ آج میں اکیال ہی سزا بھگت رہا ہوں۔
 

   11ُخُذْوُه فَُغلُّْوُه    

 ے طوق پہنا دو۔اسے پکڑ لو پھر اس( حکم ہوگا)
 

   10ُُثَّ الَْجِحْْيَ َصلُّْوُه     

 (۱)پھر اسے دوزخ میں ڈال دو 

 یہ ہللا مالئکہ جہنم کو حکم دے گا۔ ۱۔۲۱
 

ْبُعْوَن ِذَراعًا فَاْسلُُكْوُه       ۭ 11ُُثَّ ِِفْ ِسلِْسََلٍ َذْرُعهَا س َ

 (۱)پھر اسے ایسی زنجیروں جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے جکڑ دو۔ 

یہ کتنا ہوگا اس کی وضاحت ممکن نہیں تاہم اس سے اتنا معلوم ہوا کہ زنجیر ( ہاتھ)ذراع ۱۔۲۴

 کی لمبائی ستر ذراع ہوگی۔
 

ِ الَْعِظْْيِ   َّٗه ََكَن ََل يُْؤِمُن ِِبّلٰله    11ِان

 (۱)بیشک یہ ہللا عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا 

 ا بیان ہے۔یہ مذکورہ سزا کی علت یا مجرم کے جرم ک ۱۔۲۲
 

 ۭ 11َوََل َُيُضُّ عَٰله َطَعاِم الِْمْسِكْْيِ   

 (۱)اور مسکین کے کھالنے پر رغبت نہ دالتا تھا 
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یعنی عبادت و اطاعت کے ذریعے سے ہللا کا حق ادا کرتا تھا اور نہ وہ حقوق ادا کرتا تھا  ۱۔۲٤

کہ وہ حقوق ہللا اور حقوق  جو بندوں کے بندوں پر ہیں۔ گویا اہل ایمان میں یہ جامعیت ہوتی ہے

 العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔
 

ْْيٌ    هُنَا َْحِ      11فَلَيَْس ََلُ الَْيْوَم هه

 پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے۔
 

ََل َطَعاٌم ِاَلَّ ِمْن ِغْسِلْْيٍ       11وَّ

 (۱)اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ 

ں کہ یہ جہنم میں کوئی درخت ہے بعض کہتے ہیں کہ زقوم ہی کو غسلین بعض کہتے ہی۱۔ ٦ ۲

کہا گیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جہنمیوں کی پیپ یا ان کے جسموں سے نکلنے واال خون 

 اور بدبودار ہوگا۔ ہللا ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔
 

ُُكُٗهٓ ِاَلَّ الَْخاِطـــُْٔوَن       11َلَّ ََّيْ

 (۱)وں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ جسے گنہگار

خاطئون سے مراد اہل جہنم ہیں جو کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے اس ۱۔۲۷

 لیے کہ یہ گناہ ایسے ہیں جو خلود فی النار کا سبب ہیں۔
 

ْوَن      11فَََلٓ ُاْقِسُم ِبَما تُْبِّصُ

 پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔
 

ْوَن        11َوَما ََل تُْبِّصُ

 (۱)اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے 

یعنی ہللا کی پیدا کردہ وہ چیزیں، جو ہللا کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت پر داللت  ۱۔۲٢

 کرتی ہیں، جنہیں تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے، ان سب کی قسم ہے۔ آگے جواب قسم ہے۔
 

َّٗه لََقْوُل َرسُ  ٍ    ِان َْ  ڌ11ْوٍل َكِر

 (۱)بزرگ رسول کا قول ہے ( قرآن)کہ بیشک یہ 

بزرگ رسول سے مراد حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم ہیں۔ اور قول سے مراد تالوت  ۱۔٤۰

ہے یعنی رسول کریم سے مراد ایسا قول ہے جو یہ رسول کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی طرف 

، رسول یا جبرائیل علیہ السالم کا قول نہیں ہے، بلکہ ہللا کا سے تمہیں پہنچاتا ہے۔ کیونکہ قرآن

قول ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے، پھر پیغمبر اسے لوگوں 

 تک پہنچاتا ہے۔
 

ا تُْؤِمنُْوَن      َما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر ۭ قَِلْيًَل مَّ    10وَّ

 (۱)تمہیں بہت کم یقین ہے۔ ( افسوس)یہ کسی شاعر کا قول نہیں 

جیسا کہ تم سمجھتے ہو اور کہتے ہو اس لیے کہ یہ اصناف شعر سے نہ اس کے مشابہ ۱۔٤۱

 ہے پھر یہی کسی شاعر کا کالم کس طرح ہو سکتا ہے۔
 

ا تََذكَُّرْوَن     11َۭوََل ِبَقْوِل ََكِهٍن ۭ قَِلْيًَل مَّ
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 (۱)لے رہے ہو۔ بہت کم نصیحت ( افسوس)نہ کسی کاہن کا قول ہے 

جیسا کہ تم بعض دفعہ تم یہ دعوی کرتے ہو حاالنکہ کہانت بھی ایک دوسری چیز ہے۔ ۱۔٤۴

قلت دونوں جگہ نفی کے معنی میں ہے یعنی تم نہ قرآن پر ایمان التے ہو نہ نصیحت پر عمل 

 کرتے ہو۔
 

لَِمْْيَ   ٰبِ الْعه ْن رَّ  11تََْنِيٌْل ِمٰ

 را ہوا ہے۔اتا( رب العالمین کا)یہ تو )

یعنی رسول کی زبان سے ادا ہونے واال یہ قول رب العالمین کا اتارا ہوا کالم ہے اسے تم ۱۔٤۲

 کبھی شاعری اور کبھی کہانت کہہ کر اس کی تکذیب کرتے ہو۔
 

َل عَلَْينَا بَْعَض اَْلَقَاِويِْل      11َولَْو تََقوَّ

 (۱)اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا 

اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتا، یا اس میں کمی بیشی کر دیتا، یعنی  ۱۔٤٤

 تو ہم فوراً اس کا مؤاخذہ کرتے اور اسے ڈھیل نہ دیتے جیسا کہ اگلی آیات میں فرمایا۔
 

   11ََلََخْذََن ِمنُْه ِِبلَْيِمْْيِ   

 (۱)تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے 

ے ساتھ اس کی گرفت کرتے، اس لئے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت یا دائیں ہاتھ ک ۱۔٤٢

 ہوتی ہے۔ اور ہللا کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔
 

 ڮ11ُُثَّ لََقَطْعنَا ِمنُْه الَْوِتْْيَ   

 (۱)پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے 

ے جس خیال رہے یہ سزا، خاص نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے ضمن میں بیان کی گئی ہ ۱۔٤٦

سے مقصد آپ کی صداقت کا اظہار ہے۔ اس میں یہ اصول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جو بھی 

نبوت کا جھوٹا وعدہ کرے تو جھوٹے مدعی کو ہم فورا سزا سے دوچار کردیں گے لہذا اس سے 

کسی جھوٹے نبی کو اس لیے سچا باور نہیں کرایا جاسکتا کہ دنیا میں وہ مؤخذہ الہی سے بچا 

 رہا۔
 

ِجـزِيَْن   فَ  ْن َاَحٍد َعْنُه حه  11َما ِمنُُْكْ ِمٰ

 (۱)پھر تم سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے واال نہ ہوتا 

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم سچے رسول تھے، جن کو ہللا  ۱۔٤۷

 ازا۔نے سزا نہیں دی، بلکہ دالئل و معجزات اور اپنی خاص تائید و نصرت سے انہیں نو
 

َّٗه لََتْذِكَرةٌ ِلٰلُْمتَِّقْْيَ     11َوِان

 یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لئے نصیحت ہے۔

کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ورنہ قرآن تو سارے ہی لوگوں کے لیے نصیحت لے ۱۔٤۲

 کر آیا ہے۔
 

ِبْْيَ    َكٰذِ  11َوِاَنَّ لَنَْعََلُ َانَّ ِمنُُْكْ مُّ

 ح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹالنے والے ہیں۔ہمیں پوری طر
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ِفرِيَْن    ٌة عََٰل اْلكه َ ِْ َّٗه لََح  11َوِان

 (۱)کافروں پر حسرت ہے ( یہ جھٹالنا)بیشک 

یعنی قیامت والے دن اس پر حسرت کریں گے، کہ کاش ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی  ۱۔٢۰

رت کا باعث ہوگا، جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر ہوتی۔ یا یہ قرآن بجائے خود ان کے لئے حس

 ملتے ہوئے دیکھیں گے۔
 

َّٗه لََحقُّ الَْيِقْْيِ      10َوِان

 (۱)یہ یقینی حق ہے ( و شبہ)اور بیشک 

یعنی قرآن ہللا کی طرف سے ہونا بالکل یقینی ہے، اس میں قطًعا شک کی کوئی گنجائش  ۱۔٢۱

 ی جا رہی ہے، وہ بالکل حق اور سچ ہے۔نہیں۔ یا قیامت کی بابت جو خبر د
 

َِٰك الَْعِظْْيِ   ِ َرب ْْ ْح ِِب بِٰ    11فَس َ

 (۱)پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر 

 جس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ ۱۔٢۴
 

 

 سورة المعارج
 (٤٤۔ تعداد آیات  ۷۰سورة المعارج ۔ سورہ نمبر )

 
نِ  ْْحه ِ الرَّ ِحْْيِ         ِبْسِم اّلٰله  الرَّ

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
اِقعٍ     لٌۢ ِبَعَذاٍب وَّ

ِٕ
   Ǻَسَاَل َساۗى

 اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے واال ہے۔( ۱)ایک سوال کرنے والے نے 

ھُمَّ اِْن َكاَن ٰھَذا ھَُو )ے کہا تھا کہتے ہیں نضر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا جس ن ۱۔۱
َواِْذ قَالُوا اللٰٰ

َما َن السَّ چنانچہ ( 14:۔ االنفال4( 14ِء اَِو اْئتِنَا بَِعَذاٍب اَلِْیٍم  ۘ  اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَاَْمِطْر َعلَْینَا ِحَجاَرةً مِّ

لی ہللا علیہ وسلم یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد رسول ہللا ص

ہیں۔ جنہوں نے اپنی قوم کے لئے بد دعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط سالی 

 مسلط کی گئی تھی۔
 

ِفرِْيَن لَيَْس ََلٗ َداِفٌع       Ąِلْٰلكه

 کافروں پر، جسے کوئی ہٹانے واال نہیں
 

ِ ِذي الَْمَعاِرجِ     َن اّلٰله  Ǽِۭمٰ

 (۱)و سیڑھیوں واال ہے اس ہللا کی طرف سے ج

 یا درجات واال، بلندیوں واال ہے، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ ۱۔۲
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ِسْْيَ َالَْف َسـنٍَة    ُِ ِالَْيِه ِِفْ يَْوٍم ََكَن ِمْقَداُرٗه َُخْ ْو َكُة َوالرُّ
ِٕ
 ۚ Ćتَْعُرُج الَْملهۗى

چاس ہزار سال ایک دن میں جس کی مقدار پ( ۱)جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں 

 کی ہے

روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السالم ہیں، ان کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا  ۱۔٤

الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے ورنہ فرشتوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ یا روح سے مراد انسانی 

 روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جاتی ہیں جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ اس یوم

 کی تعریف میں بہت اختالف ہے جیسا کہ الم سجدہ کے آغاز میں ہم بیان کر آئے ہیں۔
 

ْيًَل   ا ََجِ  Ĉفَاْصَِبْ َصَْبً

 پس تو اچھی طرح صبر کر۔
 

ُْم يََرْونَٗه بَِعْيًدا      Čِاِنَّ

 کو دور سمجھ رہے ہیں۔( عذاب)بیشک یہ اس 
 

ىُه قَرِيًْبا    نَره  ۭ Ċوَّ

 (۱)کھتے ہیں اور ہم اسے قریب دی

دور سے مراد ناممکن اور قریب سے اس کا یقینی واقع ہونا ہے۔ یعنی کافر قیامت کو  ۱۔۷

 ناممکن سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ضرور آکر رہے گی۔
 

َماُۗء ََكلُْمهِْل      Ďيَْوَم تَُكْوُن السَّ

 جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا۔
 

  Ḍْوُن الِْجَباُل ََكلِْعهِْن    َوتَكُ 

 (۱)اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہوجائیں گے 

 یعنی دھنی ہوئی روئی کی طرح، جیسے سورہ القارعۃ میں ہے۔ ۱۔٢

 
ـْيًما    ْْيٌ َْحِ ُل َْحِ  ښ01َوََل يَْســـ 

 اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔

 
ْوَِنُْم ۭ يََودُّ الُْمجْ  ُ َُّبّصَّ ذٍۢ ِبَبِنْيِه    ي

ِٕ
   00رُِم لَْو يَْفتَِدْي ِمْن عََذاِب يَْوِمى

ایک دوسرے کو دکھا ( حاالنکہ)گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو۔ 

 (۱)دیئے جائیں گے 

لیکن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس لئے تعارف اور شناخت کے باوجود ایک دوسرے  ۱۔۱۱

 ھیں گےکو نہیں پوچ

 
   01َوَصاِحَبِتٖه َوَاِخْيِه   

 اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو۔

 
َِّّتْ تُـــــِْٔويِْه      01َوفَِصْيلَِتِه ال
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 اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا۔

 
ْيًعا     ُُثَّ يُْنِجْيِه      01َوَمْن ِِف اَْلَْرِض ََجِ

 (۱)تاکہ یہ اسے نجات دال دے اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا 

یعنی اوالد، بیوی، بھائی اور خاندان یہ ساری چیزیں انسان کو نہایت عزیز ہوتی ہیں، لیکن  ۱۔۱٤

قیامت والے دن مجرم چاہے گا کہ اس سے فدیے میں یہ عزیز چیزیں قبول کر لی جائیں اور 

 اسے چھوڑ دیا جائے۔

 
ى  َا لَظه    01لَُكَّ ۭ ِاِنَّ

 (۱)ہے ( آگ)ز نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی مگر یہ ہرگ

 یعنی وہ جہنم، یہ اس کی شدت حرارت کا بیان ہے۔ ۱۔۱٢

 
ى    وه ِٰلشَّ اعًَة ل  ښ01نَزَّ

 (۱)جو منہ اور سر کی کھال کھینچ النے والی ہے 

 یعنی گوشت اور کھال کو جال کر رکھ دے گی۔ انسان صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ ۱۔۱٦

 
   01ُعْوا َمْن َاْدبََر َوتََوٰٰله    تَدْ 

 وہ ہر شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے۔

 
ى    َع فََاْوعه  01َوََجَ

 (۱)اور جمع کرکے سنبھال رکھتا ہے 

یعنی دنیا میں حق سے پیٹھ پھیرتا اور منہ موڑتا تھا اور مال جمع کرکے خزانوں میں  ۱۔۱۲

ا تھا، اسے ہللا کی راہ میں خرچ کرتا تھا نہ اس میں سے زکوة نکالتا تھا۔ سنبھال سنبھال کر رکھت

ہللا تعاٰلی جہنم کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور جہنم بزبان قال خود ایسے لوگوں کو پکارے 

گی، بعض کہتے ہیں، پکارنے والے فرشتے ہی ہونگے اسے منسوب جہنم کی طرف کر دیا گیا 

ی نہیں پکارے گا، یہ صرف تمثیل کے طور پر ایسا کہا گیا ہے۔ مطلب ہے۔ بعض کہتے ہیں کوئ

 ہے کہ مذکورہ افراد کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔

 
نَْساَن ُخِلَق َهلُْوعًا        01ِانَّ اَْلِ

 (۱)بیشک انسان بڑے کچے دل واال بنایا گیا ہے 

و ترجمے میں سخت حریص اور بہت جزع فزع کرنے والے کو ھلوع کہا جاتا ہے۔ جس ک ۱۔۱٢

انسان کچے دل واال سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ ایسا شخص ہی بخیل و حریص اور زیادہ گریہ 

 جاری کرنے واال ہوتا ہے۔

 
ُّ َجُزْوعًا    ُه الّشَّ    11ِاَذا َمسَّ

 جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑ بڑا اٹھتا ہے۔

 
ُه الَْخْْيُ َمنُْوعًا     ِاَذا َمسَّ    10وَّ

 راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ اور جب
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ِْْٰيَ       11ِاَلَّ الُْمَصل

 مگر وہ نمازی۔

 
ُمْوَن 
ِٕ
ْم َداۗى ْيَن ُِهْ عَٰله َصََلَِتِ ِ  ۽  11اَّلَّ

 (۱)جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں 

وتیں بلکہ مراد ہیں مومن کامل اور اہل توحید، ان کے اندر مذکورہ اخالقی کمزوریاں نہیں ہ۱۔۴۲

اس کے برعکس وہ صفات محمودہ کے پیکر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ 

نماز میں کوتاہی نہیں کرتے ہر نماز اپنے وقت پر نہایت پابندی اور التزام سے پڑھ لیتے ہیں۔ 

ں کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روکتی اور دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہی

 کرتا۔

 
ْعلُْوٌم   ٓ َاْمَواِلهِْم َحق  مَّ ْيَن ِِفْ ِ  ۽11َواَّلَّ

 (۱)اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے 

یعنی زکوة مفروضۃ، بعض کے نزدیک یہ عام ہے، صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں اس  ۱۔۴٤

 میں شامل ہیں۔

 
ِل َوالَْمْحُرْوِم  

ِٕ
اۗى  ۽11ِلٰلسَّ

 (۱)سوال سے بچنے والوں کا بھی۔  مانگنے والوں کا بھی اور

محروم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو رزق سے ہی محروم ہے وہ بھی جو کسی آفت ۱۔۴۲

سماوی وارضی کی زد میں آکر اپنی پونجی سے محروم ہوگیا اور وہ بھی جو ضرورت مند 

 ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صدقات سے محروم رہتا

 ہے۔

 
ْيِن    قُْوَن ِبَيْوِم اٰلِ ْيَن يَُصٰدِ ِ  ۽11َواَّلَّ

 (۱)اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ 

 یعنی وہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس میں شک وشبہ کا اظہار۔۱۔ ٦ ۴

 
ْشِفُقْوَن    ْم مُّ ِ ْن عََذاِب َرّٰبِ ْيَن ُِهْ ِمٰ ِ  11َۚواَّلَّ

 (۱)تے ہیں۔ اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر

یعنی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود ہللا کی عظمت وجاللت کے پیش نظر اس کی ۱۔۴۷

گرفت سے لرزاں وترساں رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ جب تک ہللا کی رحمت ہمیں اپنے 

دامن میں نہیں ڈھانک لے گی ہمارے یہ اعمال نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے جیسا کہ اس 

 م کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔مفہو

 
ْم غَْْيُ َمْاُمْوٍن    ِ  11ِانَّ عََذاَب َرّٰبِ

 (۱)بیشک ان کے رب کا عذاب بےخوف ہونے کی چیز نہیں۔ 

یہ سابقہ مضمون ہی کی تاکید ہے کہ ہللا کے عذاب سے کسی کو بھی بےخوف نہیں ہونا ۱۔۴۲

ی ممکنہ تدابیر اختیار کرتے رہنا چاہیے بلکہ ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا اور اس سے بچاؤ ک

 چاہیے۔
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ِفُظْوَن     ْم حه ْيَن ُِهْ ِلُفُرْوَِجِ ِ    11َواَّلَّ

 حفاظت کرتے ہیں۔( حرام سے)اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی 

 
ُْم غَْْيُ َملُْوِمْْيَ    ْم َاْو َما َملََكْت َايَْماُِنُْم فَِاِنَّ  َاْزَواَِجِ

ٓ  ۚ 11ِاَلَّ عَٰله

 (۱)بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی مالمت نہیں ہاں ان کی 

یعنی انسان کے جنسی تسکین کے لئے ہللا نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں ایک بیوی اور  ۱۔۲۰

بہرحال اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جنسی خواہش کی تکمیل و ( لونڈی)دوسری 

 عہ اختیار نہیں کرتے۔تسکین کے لئے ناجائز ذری

 
ُدْوَن    َك ُِهُ الْعه

ِٕ
ى
ۗ ِِلَ فَُاوله  ۚ 10فََمِن ابَْتغهى َوَراَۗء ذه

 ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہونگے۔( راہ)اب جو کوئی اس کے عالوہ 

 
ُعْوَن    ْم َوَعهِْدِِهْ ره نهَِتِ ْيَن ُِهْ َِلَمه ِ  ۽11َواَّلَّ

 (۱)اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ جو اپنی امانتوں کا اور 

یعنی ان کے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں اس میں وہ خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے ۱۔۲۴

 جو عہد کرتے ہیں انہیں توڑتے نہیں بلکہ ان کی پاسداری کرتے ہیں۔

 
ُمْوَن 
ِٕ
ْم قَاۗى َِتِ ْيَن ُِهْ ِبَشههده ِ  ۽11َواَّلَّ

 (۱)ر سیدھے اور قائم رہتے ہیں۔ اور جو اپنی گواہیوں پ

یعنی اسے صحیح صحیح ادا کرتے ہیں چاہے اس کی زد میں ان کے قریبی عزیز ہی ۱۔۲۲

 آجائیں عالوہ ازیں اسے چھپاتے بھی نہیں، نہ اس میں تبدیلی ہی کرتے ہیں۔

 
اِفُظْوَن   ْم ُُيَ ْيَن ُِهْ عَٰله َصََلَِتِ ِ  ۭ 11َواَّلَّ

 رتے ہیں۔جو اپنی نمازوں کی حفاظت ک

 
ْكَرُمْوَن   ٰهٍت مُّ َك ِِفْ َجن

ِٕ
ى
ۗ  ۉ11ُاوله

 یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہونگے۔

 
ْيَن َكَفُرْوا ِقَبَِلَ ُمهِْطِعْْيَ   ِ    11فََماِل اَّلَّ

 پس کافروں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں۔

 
َماِل ِعزِيَْن    11َعِن الَْيِمْْيِ َوَعِن الٰشِ

 (۱)یں اور بائیں سے گروہ کے گروہ دائ

یہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں  ۱۔۲۷

دوڑتے دوڑتے آتے، لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور 

و ہم ان سے پہلے ٹولیوں میں بٹ جاتے۔ اور دعوٰی یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے ت

 جنت میں جائیں گے۔ ہللا نے اگلی آیت میں ان کے اس زعم باطل کی تردید فرمائی۔

 
ُّْدَخَل َجنََّة نَِعْْيٍ   ِْنُْم َاْن ي    11َايَْطَمُع ُكُّ اْمِرم ِمٰ

 کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟
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ا يَْعلَُمْوَن   لَُكَّ ۭ ِاَنَّ  مَّ ُْم ِمٰ  11 َخلَْقِنه

 (۱)سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں ( چیز)ہرگز نہ ہوگا ہم نے انہیں اس ( ایسا)
ایسا کیسا ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں جائیں رسول کو ماننے والے اور ۱۔۲٢

حقیر )کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کی تکذیب کرنے والے دونوں کو اخروی نعمتیں ملیں ایسا 

سے۔ جب یہ بات ہے تو کیا تکبر اس انسان کو زیب دیتا ہے؟ جس تکبر کی وجہ سے ( قطرے

 ہی یہ ہللا اور اس کے رسول کی تکذیب بھی کرتا ہے۔
 

ِدُرْوَن    رِِب ِاَنَّ لَقه ِق َوالَْمغه ِ    11فَََلٓ ُاْقِسُم ِبَرٰبِ الَْمّشه

 ہم یقیناً قادر ہیں( کہ)کے رب کی ( ۱)اور مغربوں پس مجھے قسم ہے مشرقوں 
 دیکھئے۔ ٢تفصیل کے لئے سورہ صافا ت۔  ۱۔٤۰

 

ُبْوِقْْيَ    ُن ِبَمس ْ ِْنُْم   َوَما ََنْ ا ِمٰ َل َخْْيً َُّبٰدِ  َاْن ن
ٓ  10عَٰله

 (۱)اس پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں گے اور ہم عاجز نہیں ہیں 
کرکے ایک نئی مخلوق آباد کر دینے پر ہم پوری طرح قادر ہیں۔ جب ایسا یعنی ان کو ختم  ۱۔٤۱

 ہے تو کیا ہم قیامت والے دن ان کو دوبارہ نہیں اٹھا سکیں گے۔
 

ْي يُْوعَُدْوَن    ِ ْوُضْوا َويَلَْعُبْوا َحِٰته يُلهُقْوا يَْوَمهُُم اَّلَّ    11فََذْرُِهْ َُيُ

ں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان پس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہا

 (۱)سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ 
یعنی فضول اور الیعنی بحثوں میں پھنسے اور اپنی دنیا میں مگن رہیں تاہم آپ اپنی تبلیغ ۱۔٤۴

 کا کام جاری رکھیں ان کا رویہ آپ کو اپنے منصب سے غافل یا بد دل نہ کر دے۔
 

ُرُجْوَن ِمَن اَْلَ  ُّْوِفُضْوَن  يَْوَم َُيْ ُْم ِاٰله نُُصٍب ي اعًا ََكَِنَّ    11ْجَداِث ِْسَ

جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا 

 (۱)رہے ہیں۔ 

جدث کے معنی ہیں قبر۔ جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور بتوں کے ۱۔٤۲

بتوں کے پجاری جب سورج طلوع ہوتا تھا تو نہایت تیزی سے اپنے  معنی میں بھی استعمال ہے۔

بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن اپنی قبروں 

 سے برق رفتاری سے نکلیں گے۔
 

ْي ََكنُْوا يُْوعَ  ِ ِِلَ الَْيْوُم اَّلَّ ٌ ۭ ذه    11ُدْوَن  َخاِشَعًة َابَْصاُرُِهْ تَْرَهُقهُْم ِذةَّ

یہ ہے وہ دن جس کا ان ( ۴)ان پر ذلت چھا رہی ہوگی ( ۱)ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہونگیں 

 ۔(۲)سے وعدہ کیا جاتا تھا 

جس طرح مجرموں کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا علم ہوتا  ۱۔٤٤

 ہے۔ 

اور ان کے چہرے مارے خوف کے  یعنی سخت ذلت انہیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوگی ۴۔٤٤

 سیاہ ہوں گے۔ 

 یعنی رسولوں کی زبانی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے۔ ۲۔٤٤
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 سورة نوح
 (۴۲۔ تعداد آیات  ۷۱سورة نوح ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان ن

 
ِتَْيُْم عََذاٌب َاِلْْيٌ      ْ ٓ َاْرَسلْنَا نُْوًحا ِاٰله قَْوِمٖهٓ َاْن َانِْذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبِل َاْن َّيَّ  Ǻِاَنَّ

اور )بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو ( ۱)کو ان کی قوم کی طرف ( علیہ السالم)یقیناً ہم نے نوح 

 (۴)ن کے پاس دردناک عذاب آجائے اس سے پہلے کہ ا( خبردار کردو

حضرت نوح علیہ السالم جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث  ۱۔۱

شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں، نیز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، 

 فرمایا۔ چنانچہ ہللا تعاٰلی نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث 

 قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل، جیسے اس قوم پر طوفان آیا۔ ۴۔۱ 
 

ِبْْيٌ    ْ لَُُكْ نَِذيٌْر مُّ   Ąقَاَل يهَقْوِم ِاّٰنِ

 (۱)میں تمہیں صاف صاف ڈرانے واال ہوں۔ ! کہا اے میری قوم( نوح علیہ السالم نے)

ے اسی لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتالنے آیا ہللا کے عذاب سے اگر تم ایمان نہ الئ۱۔۴

 ہوں جو آگے بیان ہو رہا ہے۔
 

َُّقْوُه َوَاِطْيُعْوِن    َ َوات   Ǽَاِن اْعُبُدوا اّلٰله

 (۲)اور میرا کہنا مانو۔ ( ۴)اور اسی سے ڈرو ( ۱)کہ تم ہللا کی عبادت کرو 

 اور شرک چھوڑ دو، صرف اسی کی عبادت کرو۔  ۱۔۴

  کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو، جن سے تم عذاب اٰلہی کے مستحق قرار پا سکتے ہو،ہللا ۴۔۴ 

یعنی میں تمہیں جن باتوں کا حکم دوں اس میں میری اطاعت کرو، اس لئے کہ میں تمہاری  ۲۔۴

 طرف ہللا کا رسول اور اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔
 

رْ  ْن ُذنُْوِبُُكْ َويَُؤٰخِ ُر  ۘ لَْو ُكْنَُتْ تَْعلَُمْوَن   يَْغِفْر لَُُكْ ِمٰ ِ ِاَذا َجاَۗء ََل يَُؤخَّ ى ۭ ِانَّ َاَجَل اّلٰله َسمًّ  َاَجٍل مُّ
ٓ  Ćُُكْ ِاٰله

تو وہ خود تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرہ تک چھوڑ دے گا یقیناً ہللا کا وعدہ 

 (۱)جب آجاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ 

اس کے معنی یہ کیے گیے ہیں کہ ایمان النے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت ۱۔٤

مقرر ہے اس کو مؤخر کرکے تمہیں مذید مہلت عمر عطا فرمائے گا اور وہ عذاب تم سے دور 

کردے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقدر تھا۔ بلکہ المحالہ واقع ہو کر رہنا ہے 

اری بہتری اسی میں ہے کہ ایمان واطاعت کا راستہ فورا اپنا لو تاخیر خطرہ ہے اسی لیے تمہ

 کہ وعدہ عذاب الہی کی لپیٹ میں نہ آجاؤ۔
 

َِنَاًرا   ْ َدَعْوُت قَْوِمْي لَْيًَل وَّ   Ĉقَاَل َرٰبِ ِاّٰنِ
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یا میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بال! کہا اے میرے پروردگار( نوح علیہ السالم نے)

 ۔(۱)ہے 

یعنی تیرے حکم کی تعمیل میں، بغیر کسی کوتاہی کے رات دن میں نے تیرا پیغام اپنی قوم  ۱۔٢

 کو پہنچایا ہے۔
 

 Čفَََلْ يَزِْدُِهْ ُدعَاِۗءْيٓ ِاَلَّ ِفَراًرا   

 ۔(۱)مگر میرے بالنے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے 

دہ دور ہوگئے ہیں۔ جب کوئی قوم گمراہی کے یعنی میری پکار سے یہ ایمان سے اور زیا ۱۔٦

آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، اسے جتنا ہللا کی طرف بالؤ، وہ 

 اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔
 

َتْغَشْوا  ْم َواس ْ َذاِِنِ ٓ اه ْ ُُكََّما َدَعْوَُتُْم ِلَتْغِفَر لَهُْم َجَعلُْوٓا َاَصاِبَعهُْم ِِفْ ِتْكَباًرا   َوِاّٰنِ وا اس ْ تَْكََبُ ْوا َواس ْ  Ċِۚثَياَّبُْم َوَاَِصُّ

انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ( ۱)میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لئے بالیا 

 (٤)اور پھر بڑا تکبر کیا، ( ۲)اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے ( ۴)ڈال لیں 

 ف، جو سبب مغفرت ہے۔ یعنی ایمان اور اطاعت کی طر ۱۔۷

تاکہ میری آواز سن سکیں۔ تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں یا اپنے سروں پر کپڑے ڈال دیے  ۴۔۷

 تاکہ میرا کالم نہ سن سکیں

 یعنی کفر پر مصر رہے، اس سے باز نہ آئے اور توبہ نہیں کی۔  ۲۔۷

 قبول حق اور امتثال امر سے انہوں نے سخت تکبر کیا۔ ٤۔۷
 

 ْ   Ď َدَعْوَُتُْم َِجَاًرا  ُُثَّ ِاّٰنِ

 پھر میں نے انہیں با آواز بلند بالیا۔
 

اًرا    ْرُت لَهُْم ِاْْسَ ٓ َاْعلَْنُت لَهُْم َوَاْْسَ ْ    Ḍُُثَّ ِاّٰنِ

 ۔(۱)بیشک میں نے ان سے اعالنیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی 

ہیں، کہ اجتماعات اور یعنی مختلف انداز اور طریقوں سے انہیں دعوت دی۔ بعض کہتے  ۱۔٢

 مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی اور گھروں میں فرساً فرداً بھی تیرا پیغام پہنچایا۔
 

َّٗه ََكَن غَفَّاًرا   َتْغِفُرْوا َربَُُّكْ ۭ ِان   01فَُقلُْت اس ْ

وہ یقیناً بڑا بخشنے ( اور معافی مانگو( )۱)اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ 

 (۴)اال ہے و

یعنی ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنالو، اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ  ۱۔۱۰

 لو۔ 

 وہ توبہ کرنے والوں کے لئے بڑا رحیم و غفار ہے۔ ۴۔۱۰
 

ْدَراًرا    َماَۗء عَلَْيُُكْ ٰمِ    00يُّْرِسِل السَّ

 (۱)وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا 

بعض علماء اسی آیت کی وجہ سے نماز استسقاء میں سورہ نوح کے پڑھنے کو مستحب  ۱۔۱۱

سمجھتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بھی ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لئے منبر پر 

پڑھ کر منبر سے اتر آئے۔ اور فرمایا ( جن میں یہ آیت بھی تھی)چڑھے تو صرف آیات استغفار 
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ے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں جن سے کہ میں نے بارش کو، بارش ک

 (ابن کثیر)بارش زمین پر اترتی ہے 
 

ًرا   َُُّكْ َاِْنه َعْل ل ََيْ ٰهٍت وَّ َُُّكْ َجن َعْل ل بَِنْْيَ َوََيْ يُْمِدْدُُكْ ِِبَْمَواٍل وَّ  ۭ 01وَّ

ے گا اور تمہارے اور تمہیں خوب پے درپے مال اور اوالد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات د

 (۱)لئے نہریں نکال دے گا۔ 

یعنی ایمان و اطاعت سے تمہیں اخروی نعمتیں ملیں گی بلکہ دنیاوی مال ودولت اور بیٹوں ۱۔۱۴

 کی کثرت سے بھی نوازے جاؤ گے۔
 

ِ َوقَاًرا    ۚ 01َما لَُُكْ ََل تَْرُجْوَن ّلِلٰه

 (۱)یں رکھتے۔ تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ تم ہللا کی برتری کا عقیدہ نہ

یعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اور اس کو ایک ۱۔۱۲

 کیوں نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے۔
 

 01َوقَْد َخلََقُُكْ َاْطَواًرا   

 پیدا کیا ہے۔( ۱)حاالنکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے 

ا )پھر عظام اور لحم اور پھر خلق تام، جیسا کہ  پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، ۱۔۱٤ بَْل قَالُـْوٓ

لُْوَن  ۘ  اَْضَغاُث اَْحاَلمٍ  ، (5:۔ االنبیاء43( Ĉبَِل اْفتَٰرىهُ بَْل ھَُو َشاِعٌر ښ فَْلیَاْتِنَا بِٰایٍَة َكَمآ اُْرِسَل ااْلَوَّ

بَُّروا اْلقَْوَل اَْم َجا) ا لَْم یَاْتِ ۭ  اَفَلَْم یَدَّ لِْیَن  ۭ  ٰابَا َءھُْم مَّ وغیرھا میں ( 84:۔ المؤمنون41( ۭ  84َءھُُم ااْلَوَّ

 تفصیل گزری۔

 
ٍت ِطَباقًا    وه ْبَع ََسه ُ س َ    01َالَْم تََرْوا َكْيَف َخلََق اّلٰله

 (۱)کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہللا تعاٰلی نے اوپر تلے کس طرح سات آسمان پیدا کر دیئے ہیں۔ 

ال صناعت پر داللت کرتے ہیں اور اس بات کی نشاندہی کرتے جو اس کی قدرت اور کم۱۔۱۲

 ہیں کہ عبادت کے الئق صرف وہی ایک ہللا ہے۔

 
اًجا     ْمَس ِْسَ َجَعَل الشَّ َجَعَل الَْقَمَر ِفْْيِنَّ نُْوًرا وَّ  01وَّ

 اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔( ۱)اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا 

زمین کو منور کرنے واال اور اس کے ماتھے کا جھومر ہے۔ تاکہ اس کی  جو روئے ۱۔۱٦

روشنی میں انسان معاش کے لیے جو انسانوں کی انتہائی ناگزیر ضرورت ہے کسب و محنت 

 کر سکے۔

 
َن اَْلَْرِض نََباًًت    ْْۢبَتَُُكْ ِمٰ ُ َان    01َواّلٰله

 (۱)اگایا ہے ( اہتمام سے( خاص)اور تم کو زمین سے ایک 

یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السالم کو، جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس میں ہللا نے  ۱۔۱۷

روح پھونکی۔ یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے، تو مطلب ہوگا کہ تم جس نطفے 

سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے، اس اعتبار سے 

 ائش کی اصل زمین ہی قرار پائی ہے۔سب کی پید

 
 01ُُثَّ يُِعْيُدُُكْ ِفْْيَا َوُُيْرُِجُُكْ ِاْخَراًجا   
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 (۱)سے پھر نکالے گا ( ایک خاص طریقہ)پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور 

یعنی، مر کر پھر اسی مٹی میں دفن ہونا ہے اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے  ۱۔۱۲

 کرکے نکاال جائے گا۔ تمہیں زندہ

 
ُ َجَعَل لَُُكُ اَْلَْرَض ِبَساًطا        01َواّلٰله

 (۱)اور تمہارے لئے زمین کو ہللا تعاٰلی نے فرش بنا دیا ہے۔ 

یعنی اسے فرش کی طرح بچھا دیا ہے تم اس پر اسی طرح چلتے پھرتے ہو جیسے اپنے ۱۔۱٢

 و۔گھر میں بچھے ہوئے فرش پر چلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہ

 
ُبًَل ِفَجاًجا       11ِلٰتَْسلُُكْوا ِمِْنَا س ُ

 (۱)تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ 

یعنی اس زمین پر ہللا تعاٰلی نے بڑے بڑے کشادہ راستے بنا دیے ہیں تاکہ انسان آسانی کے ۱۔۴۰

ساتھ ایک دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں 

اس لیے یہ راستے بھی انسان کی کاروباری اور تمدنی ضرورت ہے جس کا انتظام  جاسکے

 کرکے ہللا نے انسانوں پر احسان عظیم کیا ہے۔

 
ٗهٓ ِاَلَّ َخَساًرا     َّْم يَِزْدُه َماَُلٗ َوَوَلُ ََّبُعْوا َمْن ل ُْم َعَصْوِِنْ َوات ٰبِ ِاِنَّ ٌِ رَّ  ۚ 10قَاَل نُْو

ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں ! ہا اے میرے پروردگارنے ک( علیہ السالم)نوح 

 (۱)نقصان ہی میں بڑھایا ہے ( یقیناً )کی فرمانبرداری کی جن کے مال و اوالد نے 

لوگ میری نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں اور میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ یعنی ان  ۱۔۴۱

روی کی جن کے مال و اوالد نے انہیں دنیا اور کے اپنے بڑوں اور صاحب ثروت ہی کی پی

 آخرت کے خسارے میں ہی بڑھایا ہے۔

 
 ۚ 11َوَمَكُرْوا َمْكًرا ُكبَّاًرا   

 (۱)اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا، 

یہ مکر یا فریب کیا تھا بعض کہتے ہیں ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السالم ۱۔۴۴

کہتے ہیں کہ مال واوالد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار  کے قتل پر ابھارنا تھا بعض

ہوئے حتی کہ بعض نے کہا کہ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعمتیں میسر کیوں آتیں؟ 

 بعض کے نزدیک ان کا کفر ہی بڑا مکر تھا۔

 
ََل ُسَواعًا  ِلهََتُُكْ َوََل تََذُرنَّ َودًّا وَّ ا   َوقَالُْوا ََل تََذُرنَّ اه ً ِْ َ ََل يَُغْوَث َويَُعْوَق َون  ۚ 11ڏ وَّ

اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سواع اور یغوث اور 

 (۱( )چھوڑنا)یعوق اور نسر کو 

یہ قوم نوح علیہ السالم کے وہ لوگ تھے جن کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اتنی  ۱۔۴۲

بھی ان کی پوجا ہوتی رہی، یہ پانچوں قوم نوح علیہ السالم کے نیک  شہرت ہوئی کہ عرب میں

آدمیوں کے نام تھے، جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی 

تصوریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے 

کرتے رہو، جب یہ تصویریں رکھنے والے فوت ہوگئے  تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں

تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر کہ شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آباء تو ان کی 
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عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں چنانچہ انہوں نے ان کی 

 (صحیح بخاری)پوجا شروع کر دی 

 
ِلِمْْيَ ِاَلَّ َضلهًَل  َوقَْد َاَضلُّوْ  ا     َوََل تَزِِد الٰظه  11ا َكِثْْيً

 (۱)تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ ( اٰلہی( )۱)اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا 

انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور اس کا مرجع یہی مذکورہ پانچ بت ہیں، اس کا  ۱۔۴٤

بب بہت سے لوگ گمراہی میں مبتال ہوئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السالم مطلب ہوگا کہ ان کے س

 نے بھی کہا تھا۔

 
ِ َانَْصاًرا   ْن ُدْوِن اّلٰله ُدْوا لَهُْم ٰمِ ْم ُاْغرِقُْوا فَُاْدِخلُْوا ََنًرا  ڏ فَََلْ ََيِ َِتِ ا َخِطْيۗـــــ ه  11ِممَّ

یں پہنچا دیئے گئے اور ہللا کے سوا یہ لوگ بہ سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیئے گئے اور جہنم م

 اپنا کوئی مددگار انہوں نہیں پایا۔

 
ًرا    ِفرِْيَن َدَّيَّ ٰبِ ََل تََذْر عََٰل اَْلَْرِض ِمَن اْلكه ٌِ رَّ  11َوقَاَل نُْو

تو روئے زمین پر کسی ! نے کہا کہ اے میرے پالنے والے( علیہ السالم)نوح ( حضرت)اور 

 (۱)ہ چھوڑکافر کو رہنے سہنے واال ن

یہ بددعا اس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السالم ان کے ایمان النے سے بالکل نا امید  ۱۔۴٦

َواُْوِحَي اِٰلي )ہوگئے اور ہللا نے بھی اطالع کر دی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں الئے گا 

( 18:۔ہود33( ښ18 تَْبتَٕىِْس بَِما َكانُْوا یَْفَعلُْوَن   نُْوٍح اَنَّٗه لَْن یُّْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك ااِلَّ َمْن قَْد ٰاَمَن فاََل 

 مطلب ہے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔

 
ْوٓا ِاَلَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا    ََّك ِاْن تََذْرُِهْ يُِضلُّْوا ِعَباَدَك َوََل يَِِلُ  11ِان

کر دیں گے اور یہ گمراہ ( بھی)بندوں کو ( اور)یہ تیرے ( یقیناً )اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو 

 فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔

 
ِللُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنهِت ۭ َوََل تَزِِد الٰظه  يَّ َوِلَمْن َدَخَل بَيِّْتَ ُمْؤِمنًا وَّ    11ِلِمْْيَ ِاَلَّ تََباًرا  َرٰبِ اْغِفْر ِلْ َوِلَواِلَ

پ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں تو مجھے اور میرے ماں با! اے میرے پروردگار

اور کافروں کو سوائے ( ۱)آئے اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے 

 (۴)بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا 

 کافروں کے لیے بدعا کی تو مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔۱۔۴۲

الموں کے لئے ہے جس طرح مذکورہ دعا تمام مومن یہ بددعا قیامت تک آنے والے ظ ۴۔۴۲

 مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لئے ہے۔

 

 

 سورة الجن
 (۴۲۔ تعداد آیات  ۷۴سورة الجن ۔ سورہ نمبر )
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ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہ

 
ًبا    ًَن َْعَ ْعنَا قُْراه َن الِْجٰنِ فََقالُْوٓا ِاَنَّ ََسِ َُّه اْستَـَمَع نََفٌر ِمٰ   Ǻقُْل ُاْوِ َ ِاَلَّ َان

سنا اور کہا ( قرآن)نے ( ۱)آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت 

 کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے۔

َن اْلِجنِّ یَْستَِمُعْوَن اْلقُْرٰاَن  َواِْذ َصَرْفنَآ )یہ واقعہ  ۱۔۱ ا اَْنِصتُْوا  ۘ  اِلَْیَك نَفًَرا مِّ ا َحَضُرْوہُ قَالُْوٓ ا  ۘ  فَلَمَّ فَلَمَّ

ْنِذِرْیَن    کے حاشیہ میں گزر چکا ہے کہ نبی ( 48:۔ االحقاف28( 48قُِضَي َولَّْوا اِٰلى قَْوِمِھْم مُّ

کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا صلی ہللا علیہ وسلم وادی نخلہ صحابہ کرام 

وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا قرآن سنا۔ جس سے وہ متاثر ہوئے۔ 

یہاں بتالیا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا، آپ کے علم میں نہیں آیا، بلکہ وحی کے 

 ذریعے سے ان کو اس سے آگاہ فرمایا گیا،

 
ِٰنَآ َاَحًدا  ُّيَّْ  ُّّْشَِك ِبَرب َمنَّا ِبٖه   ۭ َولَْن ن ْشِد فَاه    Ąِدْيٓ ِاَٰل الرُّ

ہم ہرگز کسی کو ( اب)ہم اس پر ایمان ال چکے ( ۱)جو راہ راست کی طرف راہنمائی کرتا ہے 

 بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔

واضح کرتا ہے یا ہللا کی یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وہ راہ راست یعنی حق کو  ۱۔۴

معرفت عطا کرتا ہے۔ یعنی ہم نے سن کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ ہللا کا کالم 

ہے کسی انسان کا نہیں اس میں کفار کو توبیخ وتنبیہ ہے کہ جن تو ایک مرتبہ ہی سن کر قرآن 

ئی فائدہ نہیں ہوا پر ایمان لے آئے لیکن انسانوں کو خاص کر ان کے سرداروں کو اس سے کو

حاالنکہ نبی صلی ہللا علیہ کی زبان سے متعدد بار انہوں نے قرآن سنا۔ ہم کسی کو بھی اس کا 

شریک نہ بنائیں گے نہ مخلوق میں سے نہ کسی اور معبود کو اس لیے کہ وہ اپنی ربوبیت میں 

 متفرد ہے۔

 
ََذ َصاِحَبًة وَّ  ِٰنَا َما اَّتَّ ٰله َجدُّ َرب َّٗه تَعه َان ا  وَّ   Ǽََل َوَلً

 (۱)بیوی بنایا ہے نہ بیٹا ( اپنی)اور بیشک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے نہ اس نے کسی کو 

یعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اوالد یا بیوی ہو۔ گویا جنوں نے  ۱۔۲

رتے تھے، ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو ہللا کی طرف بیوی یا اوالد کی نسبت ک

 انہوں نے ان دونوں کمزویوں سے رب کی پاکی بیان کی۔

 
ِ َشَطًطا   َّٗه ََكَن يَُقْوُل َسِفْْيُنَا عََٰل اّلٰله َان   Ćوَّ

 (۱)اور یہ کہ ہم میں ایک بیوقوف ہللا کے بارے میں خالف حق باتیں کہا کرتا تھا 

ے ان کے ساتھی جن اور سے بعض نے شیطان مراد لیا ہے اور بعض ن( ہمارے بےوقوف) ۱۔٤

بعض نے بطور جنس؛ یعنی ہر وہ شخص جو یہ گمان باطل رکھتا ہے کہ ہللا کی اوالد ہے۔ 

َشطَطًا کے کئ معنی کئے گئے ہیں، ظلم، جھوٹ، باطل، کفر میں مبالغہ وغیرہ۔ مقصد، راہ 

ان اعتدال سے دوری اور حد سے تجاوز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ ہللا کی اوالد ہے 

 بےوقوفوں کی بات ہے جو راہ اعتدال سے دور، حد متجاوز اور کاذب و افترا پرداز ہیں۔

 
ِ َكِذًِب   َّْن تَُقْوَل اَْلِنُْس َوالِْجنُّ عََٰل اّلٰله َاَنَّ َظنَنَّآ َاْن ل   Ĉوَّ

 (۱)اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات ہللا پر جھوٹی باتیں لگائیں 
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اسی لئے ہم اس کی تصدیق کرتے رہے اور ہللا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے۔ حٰتی  ۱۔٢

 کہ ہم نے قرآن سنا تو پھر ہم پر اس عقیدے کا باطل ہونا واضع ہوا۔

 
َن الِْجٰنِ فََزاُدْوُِهْ َرَهقًا    نِْس يَُعْوُذْوَن ِبرَِجاٍل ِمٰ َن اَْلِ َّٗه ََكَن ِرَجاٌل ِمٰ َان   Čوَّ

ت یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی با

 (۱)میں اور بڑھ گئے 

یعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو  ۱۔٦

 ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہوگیا۔

 
ُْم َظنُّْوا مََكَ َظنَنَُْتْ  َاِنَّ ُ َاَحًدا  وَّ َّْبَعَث اّلٰله َّْن ي    Ċ َاْن ل

یا کسی )نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کرلیا تھا کہ ہللا کسی کو نہ بھیجے گا ( انسانوں)اور 

 (کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا

 
ُشهًُبا   َا ُمِلئَْت َحَرًسا َشِديًْدا وَّ َماَۗء فََوَجْدِنه نَا السَّ َاَنَّ لََمس ْ   Ďوَّ

 (۱)آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا  اور ہم نے

یعنی آسمانوں پر فرشتے چوکیداری کرتے ہیں کہ آسمانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن  ۱۔۲

 لے اور یہ ستارے آسمان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔

 
َاَنَّ ُكنَّا نَْقُعُد ِمِْنَا َصًدا    وَّ ْد ََلٗ ِشهَاًِب رَّ َن ََيِ َتِمعِ اَْله َّس ْ ْمعِ  ۭ فََمْن ي   Ḍَمَقاِعَد ِللسَّ

اب جو ( ۱)اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لئے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے 

 (۱)بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی تاک میں پاتا ہے 

پا کر کاہنوں کو بتال دیا کرتے تھے جس میں وہ اپنی  اور آسمانی باتوں کی کچھ گن سن۱۔٢

 طرف سے سو جھوٹ مال دیا کرتے تھے۔

لیکن بعثت محمدیہ کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے،  ۴۔٢

 شعلہ اس کی تاک میں ہوتا ہے اور ٹوٹ کر اس پر گرتا ہے۔

 
َاَنَّ ََل نَْدِرْيٓ َاَْش   ُْم َرَشًدا  وَّ ْم َرّبُّ    01ُاِريَْد ِبَمْن ِِف اَْلَْرِض َاْم َاَراَد ِّبِ

ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان 

 (۱)کے ساتھ بھالئی کا ہے 

کو پایہ یعنی اس حراست آسمانی سے مقصد اہل زمین کے لئے کسی شر کے منصوبے  ۱۔۱۰

 تکمیل تک پہچانا یعنی ان پر عذاب نازل کرنا یا بھالئی کا ارادہ یعنی رسول کا بھیجنا ہے۔

 
َق ِقَدًدا   

ِٕ
ِِلَ   ۭ ُكنَّا َطَراۗى ِلُحْوَن َوِمنَّا ُدْوَن ذه َاَنَّ ِمنَّا الٰصه    00وَّ

، ہم مختلف بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں( بیشک)اور یہ کہ 

 طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ جنات میں بھی  ۱۔۱۱

مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ ہیں، بعض کہتے ہیں ان میں بھی مسلمانوں کی 

 (فتح القدیر)طرح قدریہ، مرحبئہ اور رافضہ و غیرہ ہیں 

 
َاَنَّ  ُّْعِجَزٗه َهَرًِب    وَّ َ ِِف اَْلَْرِض َولَْن ن ُّْعِجَز اّلٰله َّْن ن    01َظنَنَّآ َاْن ل
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اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم ہللا تعاٰلی کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر 

 اسے ہرا سکتے ہیں۔

 
 ُّ َمنَّا ِبٖه ۭ فََمْن ي ٓى اه ْعنَا الْهُده ا ََسِ َاَنَّ لَمَّ ََل َرَهقًا   وَّ ِٰٖه فَََل َُيَاُف َِبًْسا وَّ    01ْؤِمْنْۢ بَِرب

ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہیں اس پر ایمان ال چکے ہیں اور جو بھی اپنے رب پر ایمان الئے گا 

 (۱)نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا 

اب میں کوئی کمی کر دی یعنی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجر و ثو ۱۔۱۲

 جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔

 
ْوا َرَشًدا    َك ََتَرَّ

ِٕ
ى
ۗ ِسُطْوَن   ۭ فََمْن َاْسََلَ فَُاوله َاَنَّ ِمنَّا الُْمْسِلُمْوَن َوِمنَّا الْقه  01وَّ

پس جو فرمانبردار ہوگئے انہوں ( ۱)ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں 

 نے تو راہ راست کا قصد کیا۔

 یعنی جو نبوت محمدیہ پر ایمان الئے وہ مسلمان، اور اس کے منکر بے انصاف ہیں۔ ۱۔۱٤

 
َ َحَطًبا    ِسُطْوَن فَََكنُْوا ِلَجهََّنَّ ا الْقه   01َوَامَّ

 اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔

وا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت میں جانے والے ہوں گے ان اس سے معلوم ہ

میں جو کافر ہیں وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے یہاں تک جنات کی گفتگو ختم 

 ہوگئی۔

 
اًۗء غََدقًا    ُْم مَّ رِيَْقِة ََلَْسَقْيِنه َِّو اْستـَـَقاُمْوا عََٰل الطَّ َاْن ل    01وَّ

کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً انہیں بہت وافر ( بی یہ بھی کہہ دواے ن)اور 

 پانی پالتے۔

 
ِٰٖه يَْسلُْكُه عََذاًِب َصَعًدا    ُّْعرِْض َعْن ِذْكِر َرب    01ِلٰنَْفِتَِنُْم ِفْيِه ۭ َوَمْن ي

منہ پھیر لے گا اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے ( ۱)تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں 

 (۴)تو ہللا تعاٰلی اسے سخت عذاب میں مبتال کر دے گا 

اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب کفار قریش پر قحط سالی مسلط کر دی گئی تھی،  ۱۔۱۷

 الطَِّرْیقٍَۃ کے دوسرے معنی گمراہی کے راستے کے کئے گئے ہیں۔ 

 (ابن کثیر)نہایت سخت الم ناک عذاب  ۴۔۱۷

 
َانَّ الْمَ  ِ َاَحًدا  وَّ ِ فَََل تَْدُعْوا َمَع اّلٰله ِجَد ّلِلٰه    01سه

اور یہ مسجدیں صرف ہللا ہی کے لئے خاص ہیں پس ہللا تعاٰلی کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ 

(۱) 

مسجد کے معنی ہیں سجدہ گاہ۔ سجدہ بھی ایک رکن نماز ہے اس لیے نماز پڑھنے کی ۱۔۱۲

ب واضح ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ایک ہللا کی جگہ مسجد کہا جاتا ہے آیت کا مطل

 عبادت ہے اس لیے مسجدوں میں کسی اور کی عبادت کسی اور سے دعا ومناجات جائز نہیں۔

 
ِ يَْدُعْوُه ََكُدْوا يَُكْونُْوَن عَلَْيِه ِلَبًدا     ا قَاَم َعْبُد اّلٰله َّٗه لَمَّ َان  ۉ01وَّ
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ئے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس اور جب ہللا کا بندہ اس کی عبادت کے ل

 (۱)پر پل پڑیں 

ِ سے مراد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ہیں اور مطلب ہے کہ انس و جن مل کر  ۱۔۱٢ َعْبُدہللٰاٰ

چاہتے ہیں کہ ہللا کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن امام ابن کثیر نے اسے 

 یا ہے۔رجوع کرنا قرار د

 
ْ َوََلٓ ُاْْشُِك ِبٖهٓ َاَحًدا   ََّمآ َاْدُعْوا َرِٰبِ  11قُْل ِان

آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک 

 (۱)نہیں کرتا۔ 

یعنی جب سب آپ کی عداوت پر اتر آئے ہیں تو آپ کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے رب کی ۱۔۴۰

 کرتا ہوں اسی سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔عبادت 

 
ََل َرَشًدا    ْ ََلٓ َاْمِِلُ لَُُكْ َْضًّا وَّ  10قُْل ِاّٰنِ

 (۱)کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ 

ہیں ہے میں تو یعنی مجھے تمہاری ہدایت یا گمراہی کا یا کسی اور نفع نقصان کا اختیار ن۱۔۴۱

 صرف اس کا ایک بندہ ہوں جسے ہللا نے وحی ورسالت کے لیے چن لیا ہے۔

 
لَْن َاِجَد ِمْن ُدْوِنٖه ُملَْتَحًدا   ِ َاَحٌد  ڏ وَّ ِِنْ ِمَن اّلٰله ْْيَ ِ ْ لَْن َيُّ    11قُْل ِاّٰنِ

ا کوئی اور میں ہرگز اس کے سو( ۱)کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی ہللا سے بچا نہیں سکتا 

 جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔

 اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور وہ مجھے اس پر وہ عذاب دینا چاہے۔ ۱۔۴۴

 
يَْن ِفْْيَ  ِِلِ َ خه َّنَّ َ َوَرُسْوََلٗ فَِانَّ ََلٗ ََنَر ََجَ َّْع ُِّ اّلٰله لهِتٖه  ۭ َوَمْن ي ِ َوِرسه َن اّلٰله  ۭ 11آ َابًَدا ِاَلَّ بَلهـغًا ِمٰ

جو بھی ہللا اور ( اب)پہنچا دینا ہے ( لوگوں کو)میرا کام ہللا کی بات اور اس کے پیغامات البتہ 

اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں 

 گے۔

 
َاقَلُّ  ا وَّ َيْعلَُمْوَن َمْن َاْضَعُف ََنِِصً ٓ ِاَذا َرَاْوا َما يُْوعَُدْوَن فَس َ  11عََدًدا  َحِٰته

پس ( ۱)یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے ( ان کی آنکھ نہ کھلے گی)

 ۔(۴)عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے 

یا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم اور مومنین کی عداوت اور اپنے کفر پر  ۱۔۴٤

گے، یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں وہ عذاب دیکھ لیں گے، جس کا ان سے وعدہ کیا  مصر رہیں

 جاتا ہے۔ 

یعنی اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے یا مشرکوں کا؟ اہل  ۴۔۴٤

توحید کی تعداد کم ہے یا غیر ہللا کے پجاریوں کی۔ مطلب یہ ہے کہ پھر مشرکین کا تو سرے 

مددگار ہی نہیں ہوگا اور ہللا کے ان گنت لشکروں کے مقابلے میں ان مشرکین کی  سے کوئی

 تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہوگی۔

 
ٓ  َاَمًدا   ْ َعُل ََلٗ َرِٰبِ ا تُْوعَُدْوَن َاْم ََيْ  11قُْل ِاْن َاْدِرْيٓ َاقَرِيٌْب مَّ
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ا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جات

 ۔(۱)کے لئے دوری کی مدت مقرر کرے گا 

مطلب یہ ہے کہ عذاب یا قیامت کا علم، یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کو صرف ہللا  ۱۔۴٢

 تعاٰلی ہی جانتا ہے کہ وہ قریب ہے یا دور۔

 
َِلُ الَْغْيِب فَََل يُْظهُِر عَٰله غَْيِبٖهٓ َاَحًدا       11عه

 (۱)ب کا جاننے واال ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ وہ غی

یعنی اپنے پیغمبر کو بعض امور غیب سے مطلع کر دیا جاتا ہے جن کا تعلق یا تو اس ۱۔ ٦ ۴

کے فرائض رسالت سے ہوتا ہے یا وہ اس کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں اور ظاہر 

غمبر عالم الغیب نہیں ہو جاتا۔ لہذا عالم الغیب صرف ہللا بات ہے کہ ہللا کے مطلع کرنے سے پی

 ہی کی ذات ہے جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔

 
َّٗه يَْسُِلُ ِمْنْۢ بَْْيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفٖه َرَصًدا   ُسْوٍل فَِان    11ِاَلَّ َمِن اْرتَٰضه ِمْن رَّ

لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر  سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے

 (۱)دیتا ہے 

یعنی نزول وحی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں اور شیاطین اور  ۱۔۴۷

 جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے۔

 
ْم َوَاْحٰصه  ُّْيِ ْم َوَاَحاَط ِبَما َلَ ِ لهِت َرّٰبِ ٍء عََدًدا  ِلَٰيْعََلَ َاْن قَْد َابْلَُغْوا ِرسه    11 ُكَّ ََشْ

ہللا تعاٰلی نے انکے آس پاس ( ۱)تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے 

 ۔(۲)اور ہرچیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے ( ۴)کا احاطہ کر رکھا ہے ( کی چیزوں)

ہللا علیہ وسلم تاکہ لیعلم۔ میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کے نزدیک رسول ہللا صلی  ۱۔۴۲

آپ جان لیں کہ آپ سے پہلے رسولوں نے بھی ہللا کا پیغام اسی طرح پہنچایا جس طرح آپ نے 

پہنچایا۔ بعض نے فرشتوں کو بنایا ہے کہ فرشتوں نے ہللا کا پیغام نبیوں تک پہنچایا۔ اور بعض 

ذریعے حفاظت فرماتا  نے ہللا کو مرجع بنایا ہے کہ ہللا تعاٰلی اپنے پیغمبروں کی فرشتوں کے

 ہے۔ 

 فرشتوں کے پاس کی یا پیغمبروں کے پاس کی۔  ۴۔۴۲

کیونکہ وہی عالم الغیب ہے، جو ہو چکا اور آئندہ ہوگا، سب کا اس نے شمار کر رکھا ہے۔  ۲۔۴۲

 یعنی اسکے علم میں ہے۔

 

 

 سورة المزمل
 (۴۰۔ تعداد آیات  ۷۲سورة المزمل ۔ سورہ نمبر )

 
ِ ال ِحْْيِ        ِبْسِم اّلٰله ِن الرَّ ْْحه  رَّ

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے
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ُل     ٰمِ َا الُْمزَّ َُّيُّ ٓ    Ǻَّيه

 (۱)اے کپڑے میں لپٹنے والے 

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے ہللا نے ۱۔۱

کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو  آپ کی اسی

تھوڑا قیام کریں یعنی نماز تہجد پڑھیں کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بناء پر تہجد آپ کے لیے 

 (ابن کثیر)واجب تھی۔ 

 
َّْيَل ِاَلَّ قَِلْيًَل     Ąقُِم ال

 (۱)م میں کھڑے ہو جاؤ مگر ک( کے وقت نماز)رات 

 
  Ǽِنْٰصَفٗهٓ َاِو انُْق ُّْ ِمنُْه قَِلْيًَل  

 آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کرلے۔

 
َن تَْرِتْيًَل   ِِٰل الُْقْراه  Ćَۭاْو ِزْد عَلَْيِه َوَرت

 (۴)پڑھا کرو ( صاف)اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر ( ۱)یا اس پر بڑھا دے 

ہو تو کوئی حرج نہیں ( دو ثلث)زیادہ  یا کچھ( ثلث)یعنی یہ قیام نصف رات سے کچھ کم  ۱۔٤

 ہے۔ 

چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی قرأت ترتیل کے ساتھ ہی تھی اور آپ نے اپنی امت کو  ۴۔٤ 

 بھی ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر پڑھنے کی تلقین کی ہے۔

 
ُنلِْقْي عَلَْيَك قَْوًَل ثَـِقْيًَل    Ĉِاَنَّ س َ

 (۱)اری بات عنقریب نازل کریں گے یقیناً ہم تجھ پر بہت بھ

رات کا قیام چونکہ نفس انسانی کے لئے بالعموم گراں ہے، اس لئے یہ جملہ خاص طور پر  ۱۔٢

فرمایا کہ ہم اس سے بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے، یعنی، قرآن، جس کے احکام و 

ایک بھاری جانفسانی کا فرائض پر عمل، اس کی حدود کی پابندی اور اس کی تبلیغ اور دعوت، 

عمل ہے۔ بعض نے ثقالت سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے وقت نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

 پر پڑتا تھا جس سے سخت سردی میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔

 
َاْقَوُم ِقْيًَل   َّْيِل ِِهَ َاَشدُّ َوْطـًا وَّ ئََة ال  Čِۭانَّ ََنش ِ

ھنا دل جمعی کے لئے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دینے بیشک رات کا اٹ

 (۱)واال ہے 

دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح اور حضور قلب کے  ۱۔٦

لئے زیادہ موثر ہے، اس لئے کہ اس وقت دوسری آوازیں خاموش ہوتی ہیں۔ فضا میں سکون 

نمازی جو پڑھتا ہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کے نذر  غالب ہوتا ہے اس وقت

 نہیں ہوتا بلکہ نمازی اس سے خوب محفوظ ہوتا اور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کرتا ہے۔

 
ْبًحا َطِويًَْل   َاِر س َ  Ċِۭانَّ َِلَ ِِف الِنَّ

 (۱)یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے 

ر تالوت زیادہ مفید اور موثر ہے، یعنی اس پر ہمیشگی کر، دن ہو یا یعنی رات کو نماز او ۱۔۷

 رات، ہللا کی تسبیح و تمحید اور تکبیر و تہلیل کرتا رہ۔
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َِٰك َوتَبَتَّْل ِالَْيِه تَْبِتْيًَل   َ َرب ْْ  Ďَۭواْذُكِر ا

جا۔  تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو

(۱) 

یعنی ہللا کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات کے لیے یکسو اور ہمہ تن اس کی طرف ۱۔۲

متوجہ ہو جانا، یہ رہبانیت سے مختلف چیز ہے رہبانیت تو تجرد اور ترک دنیا ہے جو اسالم میں 

 ناپسندیدہ ہے۔

 
ْذهُ  ِ َ ِاَلَّ ُهَو فَاَّتَّ ِق َوالَْمْغرِِب ََلٓ ِاَله  Ḍَوِكْيًَل   َربُّ الَْمّْشِ

 مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔

 
ْيًَل     01َواْصَِبْ عَٰله َما يَُقْولُْوَن َواْْهُْرُِهْ َْهًْرا ََجِ

 اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وضعداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ۔

 
ِبْْيَ ُاوِل النَّْعَمِة َوَمهِٰلْهُْم قَِلْيًَل    َوَذْرِِنْ َوالْمُ   00َكٰذِ

 اور مجھے اور ان جھٹالنے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔

 
َجِحــْيًما    يْنَآ َانََْكًَل وَّ     01ِانَّ َلَ

 یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم۔

 
طَ  عََذاًِب َاِلـــْيًما   وَّ ٍة وَّ  ۤ 01َعاًما َذا غُصَّ

 (۱)اور حلق میں اٹکنے واال کھانا ہے اور درد دینے واال عذاب ہے 

ۃ ِ حلق میں اٹک جانے واال، نہ حلق سے نیچے اترے اور نہ باہر نکلے۔ یہ َز قُّْوم  ۱۔۱۲ َذا ُغصَّ

 ت بدبو دار اور زہریلی ہوتی ہے۔کا کھانا ہوگا۔ َضِرْیع ایک کانٹے دار جھاڑی ہے جو سخ

 
هِْيًَل    01يَْوَم تَْرُجُف اَْلَْرُض َوالِْجَباُل َوََكنَِت الِْجَباُل َكِثيْبًا مَّ

جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ریت کے ٹیلوں کے ہوجائیں 

 (۱)گے۔ 

ل سے تہ وباال ہو جائیں گے اور بڑے یعنی یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن زمین پہاڑ بھونچا۱۔۱٤

بڑے پر ہیبت پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح بےحثییت ہو جائیں گے۔ کثیب ریت کا ٹیال، مھیال کا 

 معنی بھربھری پیروں کے نچیے سے نکل جانے والی ریت۔

 
ٓ َاْرَسلْنَآ ِاٰله  ٓ َاْرَسلْنَآ ِالَْيُُكْ َرُسْوًَل ڏ َشاِهًدا عَلَْيُُكْ مََكَ  ۭ 01 ِفْرَعْوَن َرُسْوًَل  ِاَنَّ

رسول بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے ( ۱)بیشک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے واال 

 فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔

 جو قیامت والے دن تمہارے اعمال کی گواہی دے گا۔ ۱۔۱٢

 
ِبْيًَل  ُسْوَل فََاَخْذنهُه َاْخًذا وَّ  01   فََعٰصه ِفْرَعْوُن الرَّ

 (۱)کی پکڑ میں پکڑ لیا ( وبال)تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت 
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اس میں اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے۔ جو فرعون کا موسٰی  ۱۔۱٦

 علیہ السالم کی تکذیب کی وجہ سے ہوا۔

 
َۨا   فََكْيَف تَتَُّقْوَن ِاْن َكَفْرُُتْ يَْوًما َيَّْ  اَن ِشيَْب  ڰ01َعُل الِْوْلَ

 (۱)تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا 

قیامت والے دن کی ہولناکی بیان کی کہ واقع اس دن بچے بوڑھے ہوجائیں گے یا تمثیل  ۱۔۱۷

 کے طور پر کہا گیا۔

 
َماُۗء ُمنَْفِطرٌۢ ِبٖه  ۭ ََكَن َوعْ   01ُدٗه َمْفُعْوًَل  السَّ

 (۴)ہللا تعاٰلی کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہے گا۔ ( ۱)جس دن آسمان پھٹ جائے گا 

 یہ یوم کی دوسری صفت ہے اس دن ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا ۱۔۱۲

یعنی ہللا نے جو بعث بعد الموت، حساب کتاب اور جنت دوزخ کا وعدہ کیا ہوا ہے یہ یقینا  ۴۔۱۲

 کر رہنا ہے۔المحالہ ہو 

 
ِٰٖه َسِبْيًَل     َذ ِاٰله َرب َ ِذٖه تَْذِكَرٌة ۚ فََمْن َشاَۗء اَّتَّ    01ِانَّ هه

 بیشک یہ نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔

 
 
ِٕ
َّْيِل َوِنْصَفٗه َوثُلُثَٗه َوَطاۗى ََّك تَُقْوُم َاْدّنه ِمْن ثُلُـَّثِ ال ََّك يَْعََلُ َان ُصْوُه فَتَاَب عَلَْيُُكْ فَ ِانَّ َرب َّْن َُتْ َاَر  ۭعََِلَ َاْن ل َّْيَل َوالِنَّ ُر ال ُ يَُقٰدِ ْيَن َمَعَك ۭ َواّلٰله ِ َن اَّلَّ اْقَرُءْوا َما َفٌة ِمٰ

َخُرْوَن يَْْضِبُْوَن ِِف اَْلَْرِض يَبْ  َيُكْوُن ِمنُُْكْ مَّْرٰضه   َواه ِن ۭ عََِلَ َاْن س َ َ ِمَن الُْقْراه َِّ َ ِ  ڮ فَاقَْرُءْوا َما تَي َخُرْوَن يَُقاِتلُْوَن ِِفْ َسِبْيِل اّلٰله ِ  َواه تَُغْوَن ِمْن فَْضِل اّلٰله

ُمْوا َِلَ  نًا   ۭ َوَما تَُقٰدِ َ قَْرًضا َحس َ وَة َوَاقْرُِضوا اّلٰله كه تُوا الزَّ لهوَة َواه َ ِمنُْه   َوَاِقْيُموا الصَّ َِّ َ دُ تَي ْن َخْْيٍ َّتِ َتْغِفُروا نُْفِسُُكْ ِمٰ َاْعَظَم َاْجًرا   ۭ َواس ْ ا وَّ ِ ُهَو َخْْيً ْوُه ِعْنَد اّلٰله

ِحْْيٌ  َ غَُفْوٌر رَّ َ  ۭ ِانَّ اّلٰله    11اّلٰله

آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تہائی 

اور رات دن کا پورا ( ۱)تی ہے رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہائی رات کے تہجد پڑھ

پس تم ( ۲)وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے ( ۴)اندازہ ہللا تعاٰلی کو ہی ہے، 

لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو پڑھو وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض ( ٤)پر مہربانی کی 

 تعاٰلی کا فضل یعنی روزی بھی بیمار بھی ہوں گے بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر ہللا

سو تم بہ آسانی جتنا ( ٦) اور کچھ لوگ ہللا کی راہ میں جہاد بھی کریں گے ( ۲)تالش کریں گے 

اور نماز کی پابندی کیا کرو اور زکوة دیتے رہا کرو اور ہللا تعاٰلی کو ( ۷)قرآن پڑھ سکو پڑھو 

اسے ہللا تعاٰلی کے ہاں بہتر سے بہتر اچھا قرض دو اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے 

ہللا تعاٰلی سے معافی مانگتے رہا کرو یقیناً ہللا تعاٰلی ( ۲)اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے 

 بخشنے واال مہربان ہے۔

جب سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ قیام کا حکم دیا گیا تو نبی  ۱۔۴۰

ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی کبھی دو تہائی  صلی ہللا علیہ وسلم اور آپ کے

سے کم یا زیادہ کبھی نصف رات کبھی ثلث رات جیسا کہ یہاں ذکر ہے۔ لیکن ایک تو رات کا یہ 

قیام نہایت گراں تھا دوسرے وقت کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ نصف رات ہوئی یا ثلث اس لیے 

حکم نازل فرمایا جس میں فرمایا کہ بعض کے نزدیک ترک قیام ہللا نے اس آیت میں تخفیف کا 

 کی اجازت ہے۔ 

یعنی ہللا تورات کی گھڑیاں گن سکتا ہے کتنی گزر گئی ہیں اور کتنی باقی ہیں تمہارے ۴۔۴۰

 لیے یہ اندازہ لگانا ناممکن ہے۔
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اوقات جب تمہارے لئے رات کے گزرنے کا صحیح اندازہ ممکن ہی نہیں، تو تم مقررہ ۲۔۴۰ 

 تک نماز تہجد میں مشغول بھی کس طرح رہ سکتے ہو۔ 

یعنی تجارت اور کاروبار کے لئے سفر کرنا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک  ٤۔۴۰

 ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے گا۔ 

اسی طرح جہاد میں بھی پُر مشقت سفر اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں، ۲۔۴۰

ری، سفر اور جہاد نوبت بہ نوبت ہر ایک کو الحق ہوتی ہیں اس لیے ہللا نے قیام اللیل کے بیما

 حکم میں تخفیف کردی ہے کیونکہ تینوں حالتوں میں یہ نہایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہے۔

 اسباب تخفیف کے ساتھ تخفیف کا یہ حکم دوبارہ بطور تاکید بیان کر دیا گیا۔   ٦۔ ۴۰

 پانچوں نمازوں کی جو فرض ہیں۔  یعنی ۷۔۴۰

یعنی ہللا کی راہ میں حسب ضرورت و توفیق خرچ کرو، اسے قرض حسنہ سے اس لئے  ۲۔۴۰

تعبیر فرمایا کہ ہللا تعاٰلی اس کے بدلے میں سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک اجر و ثواب 

کرو گے ہللا کے ہاں ان عطا فرمائے گا نفلی نمازیں، صدقات و خیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی 

کا بہترین اجر پاؤ گے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی اس لیے کہتے ہیں 

 کہ اس کا نصف حصہ مکی اور نصف حصہ مدنی ہے۔

 

 

 سورة المدثر
 (٢٦۔ تعداد آیات  ۷٤سورة المدثر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ُِٰر    ث َا الُْمدَّ َُّيُّ ٓ   Ǻَّيه

 (۱)اے کپڑا اوڑھنے والے 

ہے اس کے بعد وحی ( اِ ْقَرْا بِاْسِم َربَِّک الَِّذْی َخلَقَ )سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ  ۱۔۱

 علیہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہتے۔ ایک روز اچانک میں وقفہ ہوگیا اور نبی صلی ہللا

پھر وہی فرشتہ، جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان و 

زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، جس سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہوگیا اور گھر 

وڑھا دو، مجھے کپڑا اوڑھا دو۔ چنانچہ انہوں جاکر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا ا

اس ( صحیح بخاری)نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا، اسی حالت میں وحی نازل ہوئی۔ 

 اعتبار سے یہ دوسری وحی اور احکام کے حساب سے پہلی وحی ہے۔

 
 ۽Ąقُْم فََانِْذْر  

 ۔(۱)کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے 

 گر وہ ایمان نہ الئیں۔یعنی اہل مکہ کو ڈرا، ا ۱۔۴

 
   ْ ََّك فََكَٰبِ  ۽Ǽَوَرب
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 اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔

 
 ۽Ćَوِثَيابََك فََطهِْٰر  

 (۱)اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر 

یعنی قلب اور نیت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھ۔ یہ حکم اس لئے دیا گیا کہ مشرکین مکہ  ۱۔٤

 طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔

 
ْجَز فَاْْهُْر    ۽Ĉَوالرُّ

 (۱)ناپاکی کو چھوڑ دے 

یعنی بتوں کی عبادت چھوڑ دے۔ یہ دراصل لوگوں کو آپ کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا  ۱۔٢

 ہے۔

 
َتْكَِثُ    ۽Čَوََل تَْمُُنْ تَس ْ

 (۱)اور احسان کرکے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر 

 میں اس سے زیادہ ملے گا۔یعنی احسان کرکے یہ خواہش نہ کر کہ بدلے  ۱۔٦

 
َِٰك فَاْصَِبْ    Ċَۭوِلَرب

 اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔

 
 Ďفَِاَذا نُِقَر ِِف النَّاقُْوِر  

 پس جبکہ صور میں پھونک ماری جائے گی۔

 
َّْوٌم َعِسْْيٌ    ٍذ ي

ِٕ
ِِلَ يَْوَمى   Ḍفَذه

 وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔

 
ِفرِْيَن غَْْيُ يَِس   01ْْيٍ   عََٰل اْلكه

 (۱)جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ 

یعنی قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہوگا کیونکہ اس روز کفر کا نتیجہ انہیں بھگتنا ہوگا،  ۱۔۱۰

 جو جرم وہ دنیا میں کرتے رہے ہونگے۔

 
   00َذْرِِنْ َوَمْن َخلَْقُت َوِحْيًدا   

 (۱)ہے مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیال پیدا کیا 

یہ کلمہ وعید و تہدید ہے کہ اسے، جسے میں نے ماں کے پیٹ میں اکیال پیدا کیا، اس کے  ۱۔۱۱

پاس مال تھا نہ اوالد، اور مجھے اکیال چھوڑ دو، یعنی میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا، کہتے 

س لئے اس ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفر و طغیان میں بہت بڑھا ہوا تھا، ا

 کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ وہللا عالم۔

 
ْمُدْوًدا   َجَعلُْت ََلٗ َماًَل مَّ    01وَّ

 اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا۔
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بَِنْْيَ ُشهُْوًدا      01وَّ

 (۱)اور حاضر باش فرزند بھی 

ر میں اسے ہللا نے اوالد سے نوازا تھا اور وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے، گھ ۱۔۱۲

دولت کی فروانی تھی، اس لئے بیٹوں کو تجارت و کاروبار کے لئے باہر جانے کی ضرورت 

پیش نہیں آتی تھی بعض کہتے ہیں کہ اس کے تین بیٹے مسلمان ہوگئے تھے، خالد، ہشام اور 

 (فتح القدیر)ولید بن ولید 

 
َمهَّْدتُّ ََلٗ تَْمهِْيًدا       01وَّ

 (۱)دگی دے رکھی ہے اور میں نے اسے بہت کچھ کشا

 یعنی مال و دولت میں ریاست و سرداری میں اور درازی عمر میں۔ ۱۔۱٤

 
 ڎ01ُُثَّ يَْطَمُع َاْن َازِيَْد    

 (۱)پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ 

 یعنی کفرو معصیت کے باوجود، اس کی خواہش ہے کہ میں اسے زیادہ دوں۔۱۔۱۲

 
َّهٗ  يهِتنَا َعِنْيًدا    لَُكَّ ۭ ِان  ۭ 01ََكَن َِله

 وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔( ۱)نہیں نہیں 

یعنی میں اسے زیادہ نہیں دونگا۔ عنید اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق  ۱۔۱٦

 کی مخالفت کرے اور اس کو رد کرے۔

 
 ۭ 01َسُاْرِهُقٗه َصُعْوًدا   

 (۱)ھاؤں گا عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑ

یعنی ایسے عذاب میں مبتال کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا، بعض کہتے  ۱۔۱۷

 (فتح القدیر)ہیں، جہنم میں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا 

 
َر    َّٗه فَكََّر َوقَدَّ    01ِان

 (۱)اس نے غور کرکے تجویز کی 

علیہ وسلم کا پیغام سن کر، اس نے اس امر پر غور کیا کہ  یعنی قرآن اور نبی صلی ہللا ۱۔۱۲

 میں اس کا جواب دوں؟ اور اپنے جی میں اس نے وہ تیار کیا۔

 
َر        01فَُقِتَل َكْيَف قَدَّ

 سوچی؟( تجویز)اسے ہالکت ہو کیسی 

 
َر      11ُُثَّ قُِتَل َكْيَف قَدَّ

 ۔(۱)وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا 

س کے حق میں بد دعائیہ کلمے ہیں، کہ ہالک ہو، مارا جائے، کیا بات اس نے سوچی یہ ا ۱۔۴۰

 ہے؟

 
   10ُُثَّ نَــَظَر     

 (۱)اس نے پھر دیکھا 
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 یعنی پھر غور کیا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے۔ ۱۔۴۱

 
   َ َِ َ    11ُُثَّ عَبََس َوب

 (۱)پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا 

وچتے وقت چہرے کی سلوٹیں بدلیں، اور منہ بسورا، جیسا کہ عموًما کسی یعنی جواب س ۱۔۴۴

 مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ایسا کرتا ہے۔

 
َتْكََبَ       11ُُثَّ َاْدبََر َواس ْ

 (۱)پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا 

 یعنی حق سے انکار کیا اور ایمان النے سے تکبر کیا۔ ۱۔۴۲

 
َذآ اِ  ُّْؤثَُر  فََقاَل ِاْن هه ٌر ي    11َلَّ ِْسْ

 (۱)اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے 

یعنی کسی سے یہ سیکھ آیا ہے اور وہاں سے نقل کر الیا ہے اور دعوٰی کر دیا کہ ہللا کا  ۱۔۴٤

 نازل کردہ ہے۔

 
َذآ ِاَلَّ قَْوُل الْبََّشِ   ۭ 11ِاْن هه

 ہیں۔سوائے انسانی کالم کے کچھ بھی ن

 
 11َسُاْصِلْيِه َسَقَر   

 میں عنقریب اس دوزخ میں ڈالوں گا۔

 
ىَك َما َسَقُر    ۭ 11َوَمآ َاْدره

 ۔(۱)اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے 

 دوزخ کے ناموں یا درجات ایک کا نام َسقَُر بھی ہے۔ ۱۔۴۷

 
 ۚ 11ََل تُْبِقْي َوََل تََذُر  

 (۱)ی ہے نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑت

ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڈی، یا مطلب ہے جہنمیوں کو زندہ چھوڑے  ۱۔۴۲

 گی نہ مردہ،

 
اَحٌة ِلٰلْبََّشِ    ښ11لَوَّ

 کھال کو جھلسا دیتی ہے۔

 
 ۭ 11عَلَْْيَا ِتْسَعَة َعَّشَ  

 ۔(۱)ہیں ( فرشتے مقرر)اور اس میں انیس 

 ے مقرر ہیںفرشت ۱٢یعنی جہنم پر بطور دربان  ۱۔۲۰
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ْيَن َكَفُروْ  ِ ََتُْم ِاَلَّ ِفْتنًَة ِلَّٰلَّ َما َجَعلْنَا ِعدَّ َكًة    ۠ وَّ
ِٕ
َب النَّاِر ِاَلَّ َملهۗى ِ َوَما َجَعلْنَآ َاْْصه ََل يَْرًَتَب اَّلَّ َمنُْوٓا ِايَْماًَن وَّ يَْن اه ِ يَْن ُاْوتُوا اْلِكتهَب َويَْزَداَد اَّلَّ ِ ْيَن ا     ِليَْستَْيِقَن اَّلَّ

 ُ ِفُرْوَن َماَذآ َاَراَد اّلٰله اْلكه َرٌض وَّ ْم مَّ ْيَن ِِفْ قُلُْوِّبِ ِ َب َوالُْمْؤِمنُْوَن    َوِلَيُقْوَل اَّلَّ ََّشاُۗء   ۭ َوَما ُاْوتُوا اْلِكته ََّشاُۗء َوَُّيِْدْي َمْن ي ُ َمْن ي ِِلَ يُِضلُّ اّلٰله  ِّبهَذا َمثًََل   ۭ َكذه

 ِٰ ى ِللْبََّشِ يَْعََلُ ُجنُْوَد َرب    10َك ِاَلَّ ُهَو   ۭ َوَما ِھَي ِاَلَّ ِذْكره

ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی 

اور ایماندار ایمان میں اور ( ۴)تاکہ اہل کتاب یقین کرلیں ( ۱)آزمائش کے لئے مقرر کی ہے 

ان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور اور اہل کتاب اور مسلم( ۲)بڑھ جائیں 

اس طرح ہللا تعاٰلی جسے چاہتا ہے ( ٤)وہ کافر کہیں کہ اس بیان سے ہللا تعاٰلی کی کیا مراد ہے؟ 

تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا ( ۲)گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے 

 (۷)کے لیے سراسر پندونصیحت ہے۔یہ تو کل بنی آدم ( ٦) کوئی نہیں جانتا 

یہ مشرکین قریش کا رد ہے، جب جہنم کے دروغوں کا ہللا نے ذکر فرمایا تو ابو جہل نے  ۱۔۲۱

جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر دس آدمیوں کا گروپ، ایک ایک 

اپنی طاقت پر بڑا  فرشتے کے لئے کافی نہیں ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ کالدہ نامی شخص نے

فرشتوں کو تو میں اکیال ہی کافی ہوں۔  ۱۷گھمنڈ تھا، کہا، تم سب صرف دو فرشتے سنبھال لینا، 

کہتے ہیں اس نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چلینج دیا اور ہر 

بن عبد یزید کے ساتھ مرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں الیا، کہتے ہیں اس کے عالوہ رکانہ 

بھی آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے کشتی لڑی تھی لیکن وہ شکست کھا کر مسلمان ہوگئے تھے 

 مطلب یہ کہ یہ تعداد بھی ان کے مذاق یا آزمائش کا سبب بن گئی۔ ( ابن کثیر)

یعنی جان لیں کہ رسول برحق ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں میں  ۴۔۲۱

 ہے۔  بھی درج

 کہ اہل کتاب نے ان کے پیغمبر کی بات کی تصدیق کی ہے  ۲۔۲۱

بیمار دلوں سے مراد منافقین ہیں یا پھر وہ جن کے دلوں میں شکوک تھے کیونکہ مکہ  ٤۔۲۱

میں منافقین نہیں تھے۔ یعنی یہ پوچھیں گے کہ اس تعداد کو یہاں ذکر کرنے میں ہللا کی کیا 

 حکمت ہے؟

اہی کی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ اور جسے چاہتا ہے، راہ یاب کر دیتا یعنی گذشتہ گمر ٢۔۲۱

 ہے، اس میں حکمت بالغہ ہوتی ہے اسے صرف ہللا ہی جانتا ہے۔ 

فرشتے ہی تو ہیں، جن پر قابو پانا  ۱٢یعنی کفار و مشرکین سمجھتے ہیں کہ جہنم میں  ٦۔۲۱

شکر تو اتنے ہیں جنہیں ہللا کے سوا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ رب کے ل

ہزار فرشتے روزانہ ہللا  ۷۰کوئی نہیں جانتا ہی نہیں۔ صرف فرشتے ہی اتنی تعداد میں ہیں کہ 

کی عبادت کے لئے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ 

 (صحیح بخاری)

ے، انسانوں کی پند و نصیحت کے لئے ہیں کہ شاید یعنی یہ جہنم اور اس پر مقرر فرشت ۷۔ ۲۱ 

 وہ نافرمانیوں سے باز آجائیں۔

 
   11لَُكَّ َوالَْقَمِر 

 قسم ہے چاند کی

 
َّْيِل ِاْذ َاْدبََر      11َوال

 اور رات جب وہ پیچھے ہٹے۔

 
ْبِح ِاَذآ َاْسَفَر      11َوالصُّ
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 اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے،

 
َا ََلِْحَدى    11اْلُكََبِ   ِاِنَّ

 (۱)بڑی چیزوں میں سے ایک ہے ( یقیناً وہ جہنم)کہ 

یہ جواب قسم ہے ُکبَر، ُکْبَرٰی کی جمع ہے تین نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد ہللا نے  ۱۔۲٢

 جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے جس سے اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔

 
   11  نَِذْيًرا ِلٰلْبََّشِ 

 بنی آدم کو ڈرانے والی۔

 
َر   َم َاْو يََتَاخَّ ََّتَقدَّ  ۭ 11ِلَمْن َشاَۗء ِمنُُْكْ َاْن ي

 جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہئے۔( ۱)اسے ( یعنی)

یعنی یہ جہنم ڈرانے والی ہے یا نذیر سے مراد نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم ہیں یا قرآن  ۱۔۲۷

نے بیان کردہ وعد و وعید کے اعتبار سے انسانوں کے لئے نذیر ہے۔ اور ایمان واطاعت بھی اپ

میں آگے بڑھنا چاہیے یا اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے مطلب ہے کہ انداز ہر ایک کے لیے ہے 

 جو ایمان الئے یا کفر کرے۔

 
   11ُكُّ نَْفسٍۢ ِبَما َكَسبَْت َرِهْينٌَة  

 (۱)میں گروی ہے  ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے

رہن گروی کو کہتے ہیں یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، وہ عمل اسے عذاب ۱۔۲۲

 (اگر برا ہے)یا ہالک کروا دے گا۔ ( اگر نیک ہوگا)سے چھڑا لے گا، 

 
َب الَْيِمْْيِ    ٓ َاْْصه  ړ11ِاَلَّ

 (۱)مگر دائیں ہاتھ والے 

 لکہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے آزاد ہونگے۔یعنی وہ گناہوں کے اسیر نہیں ہوں گے ب ۱۔۲٢

 
   11ِِفْ َجنٰهٍت   ۺ يَتََساَۗءلُْوَن   

 (۱)اہل جنت باالخانوں میں بیٹھے وہ سوال کرتے ہونگے گے۔

 اہل جنت باالخانوں میں بیٹھے، جہنمیوں سے سوال کریں گے۔۱۔٤۰

 
   10َعِن الُْمْجرِِمْْيَ    

 جہنمیوں سے

 
 11َسَقَر    َما َسلََكُُكْ ِِفْ 

 تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈاال۔

 
ِْْٰيَ      11قَالُْوا لَْم نَُك ِمَن الُْمَصل

 وہ جواب دیں گے ہم نمازی نہ تھے۔

 
   11َولَْم نَُك نُْطِعُم الِْمْسِكْْيَ  
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 (۱)نہ مسکینوں کو کھانا کھالتے تھے۔ 

وق العباد میں سے ہے مطلب یہ ہوا نماز حقوق ہللا میں سے اور مساکین کو کھانا کھالنا حق۱۔٤٤

 کہ ہم نے ہللا کے حقوق ادا کیے نہ بندوں کے۔

 
ِضْْيَ   

ِٕ
ْوُض َمَع الَْخاۗى    11َوُكنَّا ََّنُ

کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے ( انکاریوں)اور ہم بحث کرنے والے 

(۱) 

 سے حصہ لیتے تھے۔یعنی کج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں سرگرمی  ۱۔٤٢

 
ْيِن    ُب ِبَيْوِم اٰلِ    11َوُكنَّا نَُكٰذِ

 اور روز جزا کو جھٹالتے تھے۔

 
ٓ َاتهىنَا الَْيِقْْيُ     ۭ 11َحِٰته

 یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی۔

 
ِفِعْْيَ    ۭ 11فََما تَْنَفُعهُْم َشَفاعَُة الٰشه

 (۱)پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی 

یعنی جو صفات مذکورہ کا حامل ہوگا، اسے کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی،  ۱۔٤۲

اس لئے کہ کفر کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہیں ہوگا، شفاعت تو صرف ان کے لئے مفید 

 ہوگی جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہونگے۔

 
   11فََما لَهُْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعرِِضْْيَ   

 انہیں کیا ہوگیا ہے؟ کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔

 
ْستَنِْفَرٌة    ٌر مُّ ُْم ُْحُ    11ََكَِنَّ

 گویا کہ وہ بہکے ہوئے گدھے ہیں۔

 
ْت ِمْن قَْسَوَرٍة      ۭ 10فَرَّ

 (۱)جو شیر سے بھاگے ہوں۔ 

یعنی یہ حق سے نفرت اور اعراض کرنے میں ایسے ہیں جیسے وحشی، خوف زدہ ۱۔۲۱

 ، شیر سے بھاگتے ہیں جب وہ ان کا شکار کرنا چاہیے۔گدھے

 
ًة    َ نَّشَّ ًفا مُّ ُّْؤٰته ُْصُ ِْنُْم َاْن ي      11بَْل يُرِيُْد ُكُّ اْمِرم ِمٰ

 (۱)بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں 

تاب مفتوح نازل ہو جس میں لکھا یعنی ہر ایک کے ہاتھ میں ہللا کی طرف سے ایک ایک ک ۱۔٢۴

ہللا کے رسول ہیں۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ( صلی ہللا علیہ وسلم)ہو کہ محمد 

ابن )بغیر عمل کے یہ عذاب سے چھٹکارہ چاہتے ہیں، یعنی ہر ایک کو پروانہ نجات مل جائے۔ 

 (کثیر

 
ِخَرَة     ۭ 11لَُكَّ ۭ بَْل َلَّ َُيَافُْوَن اَْله
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 (۱)یہ قیامت سے بےخوف ہیں ( ہو سکتا بلکہ)ہرگز ایسا نہیں 

یعنی ان کے فساد کی وجہ سے ان کا آخرت پر عدم ایمان اور اس کی تکذیب ہے جس نے  ۱۔٢۲

 انہیں بےخوف کر دیا ہے۔

 
َّٗه تَْذِكَرٌة    ٓ ِان  ۚ 11لَُكَّ

 (۱)ایک نصیحت ہے ( قرآن)سچی بات تو یہ ہے کہ یہ 

 ے لئے جو اس قرآن کے واعظ اور نصیحت سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔لیکن اس ک ۱۔٢٤

 
 ۭ 11فََمْن َشاَۗء َذَكَرٗه   

 اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔

 
ى َوَاْهُل الَْمْغِفَرِة     ُ ۭ ُهَو َاْهُل التَّْقوه ََّشاَۗء اّلٰله ٓ َاْن ي    11َوَما يَْذُكُرْوَن ِاَلَّ

وہ اسی الئق ہے کہ اس ( ۱)ریں گے جب ہللا تعاٰلی چاہے اور وہ اس وقت نصیحت حاصل ک

 ۔(۴)سے ڈریں اور اس الئق بھی کہ وہ بخشے 

 یعنی اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت اسے ہی حاصل ہوگی جسے ہللا چاہے گا۔  ۱۔٢٦

یعنی وہ ہللا ہی اس الئق ہے اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے کے اختیارات  ۴۔٢٦ 

لئے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اسکی نافرمانی رکھتا ہے۔ اس 

 سے بچا جائے تاکہ انسان اس کی مغفرت و رحمت کا سزاوار قرار پائے۔

 

 

 سورة القیامة
 (٤۰۔ تعداد آیات  ۷٢سورة القیامة ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 یں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں م

 
َمِة       Ǻََلٓ ُاْقِسُم ِبَيْوِم الِْقيه

 ۔(۱)میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی 

میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، قیامت کے دن کی قسم کھانے کا مقصد اس کی اہمیت  ۱۔۱

 اور عظمت کو واضح کرنا ہے۔

 
اَمِة   َوََلٓ اُ   Ąْۭقِسُم ِِبلنَّْفِس اللَّوَّ

 ۔(۱)اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو مالمت کرنے واال ہو 

یعنی بھالئی پر بھی کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں کی۔ اور برائی پر بھی، کہ اس سے باز  ۱۔۴

کرتے ہیں، کیوں نہیں آتا؟ دنیا میں بھی جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں ان کے نفس انہیں مالمت 

 تاہم آخرت میں تو سب کے ہی نفس مالمت کریں گے۔
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َمَع ِعَظاَمٗه    ْ َّْن َنَّ نَْساُن َال َسُب اَْلِ  Ǽَۭاَُيْ

 ۔(۱)کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں 

نہیں مانتا۔  یہ جواب قسم ہے انسان سے مراد یہاں کافر اور بےدین انسان ہے جو قیامت کو ۱۔۲

اس کا گمان غلط ہے، ہللا تعاٰلی یقینا انسانوں کے اجزا کو جمع فرمائے گا یہاں ہڈیوں کا بطور 

 خاص ذکر ہے، اس لیئے کہ ہڈیاں ہی پیدائش کا اصل ڈھانچہ اور قالب ہیں۔

 
َي بَنَانَٗه    َُّسٰوِ ٓ َاْن ن  Ćبَٰله قهِدِرْيَن عَٰله

 ۔(۱)کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں  ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں

جوڑوں، ناخن، لطیف رگوں اور باریک ہڈیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب یہ ( پور پور)بَنَان  ۱۔٤

باریک اور لطیف چیزیں ہم بالکل صحیح صحیح جوڑ دیں گے تو بڑے حصے کو جوڑ دینا 

 ہمارے لئے کیا مشکل ہوگا

 
نَْساُن ِلَيْفجُ   ۚ Ĉَر َاَماَمٗه   بَْل يُرِيُْد اَْلِ

 (۱)بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے 

 یعنی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کون سی قیامت آنی ہے۔ ۱۔٢

 
َمِة    َن يَْوُم الِْقيه ُل َاَّيَّ  Čۭيَْســـ 

 (۱)پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا 

لئے نہیں کرتا کہ گناہوں سے تائب ہو جائے، بلکہ قیامت کو ناممکن الو قوع  یہ سوال اس ۱۔٦

سمجھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اسی لیے فسق وفجور سے باز نہیں آتا۔ تاہم اگلی ٓآیت میں ہللا تعاٰلی 

 قیامت کے آنے کا وقت بیان فرما رہے ہیں۔

 
   Ċفَِاَذا بَِرَق الَْبَّصُ  

 ۔(۱)ئے گی پس جس وقت کہ نگاہ پتھرا جا

 دہشت اور حیرانی سے جیسے موت کے وقت عام طور پر ہوتا ہے۔ ۱۔۷

 
   Ďَوَخَسَف الَْقَمُر   

 (۱)اور چاند بےنور ہو جائے گا 

جب چاند کو گرہن لگ جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ بےنور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عالمات  ۱۔۲

 ی نہیں آئے گی۔قیامت میں سے ہے، جب ہوگا تو اس کے بعد اس میں روشن

 
ْمُس َوالَْقَمُر    َع الشَّ    Ḍَوَُجِ

 ۔(۱)اور سورج اور چاند جمع کر دیئے جائیں گے 

 یعنی بےنوری میں۔ مطلب ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ ۱۔٢

 
ٍذ َايَْن الَْمَفرُّ   

ِٕ
نَْساُن يَْوَمى  ۚ 01يَُقْوُل اَْلِ

 ۔(۱)آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے  اس دن انسان کہے گا کہ

یعنی جب یہ واقعات ظہور پذیر ہونگے تو پھر ہللا سے یا جہنم کے عذاب سے راہ فرار  ۱۔۱۰

 ڈھونڈے گا، لیکن اس وقت راہ فرار کہاں ہوگی۔
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 ۭ 00لَُكَّ ََل َوَزَر   

 ۔(۱)نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں 

ں انسان پناہ حاصل کرلے۔ وہاں ایسی کوئی پناہ گاہ َوَزَر پہاڑ یا قعلے کو کہتے ہیں جہا ۱۔۱۱

 نہیں ہوگی۔

 
ِذَۨ الُْمْستـَـَقرُّ   

ِٕ
َِٰك يَْوَمى  ۭ 01ِاٰله َرب

 (۱)آج تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے 

جہاں وہ بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی ہللا کی اس  ۱۔۱۴

 عدالت سے چھپ جائے

 
َر    َم َوَاخَّ ذٍۢ ِبَما قَدَّ

ِٕ
نَْساُن يَْوَمى  01ۭيُنَبَُّؤا اَْلِ

 (۱)آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا 

یعنی اس کے تمام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا قدیم ہو یا جدید، اول ہو یا آخر چھوٹا ہو یا  ۱۔۱ ۲

 بڑا

 
نْسَ  ٌة    بَِل اَْلِ    01اُن عَٰله نَْفِسٖه بَِصْْيَ

 ۔(۱)بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے 

یعنی اس کے اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان اور دیگر اعضاء گواہی دیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ  ۱۔۱٤

 انسان اپنے عیوب خود جانتا ہے۔

 
ى َمَعاِذْيَرٗه     لَْو َالْقه  ۭ 01وَّ

 ۔(۱)اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے 

یعنی لڑے جھگڑے، ایک سے ایک بہانہ کرے، لیکن ایسا کرنا نہ اس کے لئے مفید ہے  ۱۔۱٢

 اور نہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتا ہے۔

 
ٰرِْك ِبٖه ِلَسانََك ِلَتْعَجَل ِبٖه      ۭ 01ََل َُتَ

 نہ دیں۔( ۱)کے لئے اپنی زبان کو حرکت ( یاد کرنے)آپ قرآن کو جلدی ( اے نبی)

حضرت جبرائیل علیہ السالم جب وحی لے کر آتے نبی صلی ہللا علیہ وسلم بھی ان کے  ۱۔۱٦

ساتھ جلدی سے پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ ہللا نے اپنے فرشتے کے ساتھ 

 ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری

 
نَه ٗ    َعٗه َوقُْراه  ښ01ِانَّ عَلَْينَا ََجْ

 (۱)پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ( آپ کی زبان سے)ع کرنا اور اسکا جم

یعنی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قرأت کو جاری  ۱۔۱۷

کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یاداشت سے نہ نکلے اور آپ کے 

 ذہن سے محو نہ ہو۔

 
َّبِ  نَٗه   فَِاَذا قََرْانهُه فَات  ۚ 01ْع قُْراه

 (۱)ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں 
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یعنی فرشتے کے ذریعے سے جب ہم اس کی قرأت آپ پوری کرلیں۔ یعنی اس کے شرائع  ۱۔۱۲

 و احکام لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور ان کی پیروی بھی کریں۔

 
 ۭ 01ُُثَّ ِانَّ عَلَْينَا بََيانَٗه     

 اس کا واضح کر دینا ہمارا ذمہ ہے۔پھر 

یعنی اس کے مشکل مقامات کی تشریح اور حالل وحرام کی توضیح یہ بھی ہمارے ذمے ۱۔۱٢

ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے قرآن کے مجمالت کی توضیح جو 

ام اور تخصیص بیان فرمائی ہے جسے حدیث کہاجاتا ہے یہ بھی ہللا کی طرف سے ہی الہ

 سمجھائی ہوئی باتیں ہیں اس لیے انہیں بھی قرآن کی طرح ماننا ضروری ہے۔

 
بُّْوَن الَْعاِجََلَ       11لَُكَّ بَْل َُتِ

 کی محبت رکھتے ہو۔( دنیا)نہیں نہیں تم جلدی ملنے والی 

 
ِخَرَة       ۭ 10َوتََذُرْوَن اَْله

 (۱)اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو 

ت کو جھٹالنا اور حق سے اعراض، اسلئے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو یعنی یوم قیام ۱۔۴۱

 ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور آخرت تمہیں بالکل فراموش ہے۔

 
ةٌ     ِْضَ ٍذ َنَّ

ِٕ
َّْوَمى    11ُوُجْوٌه ي

 اس روز بہت سے چہرے ترو تازہ اور بارونق ہوں گے۔

 
َا ََنِظَرةٌ     ۚ 11ِاٰله َرّٰبِ

 (۱)دیکھتے ہونگے  اپنے رب کی طرف

یہ اہل ایمان کے چہرے ہونگے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن، مسرور اور  ۱۔۴۲

منور ہونگے۔ مذید دیدار اٰلہی سے بھی لطف اندوز ہونگیں۔ جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے 

 اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔

 
ةٌ    ذٍۢ َِبِْسَ

ِٕ
َّْوَمى    11َوُوُجْوٌه ي

 (۱)اور اداس ہونگے ( بد رونق)کتنے چہرے اس دن اور 

 یہ کافروں کے چہرے ہونگے سیاہ اور بےرونق۔ ۱۔۴٤

 
ُّْفَعَل ِّبَا فَاِقَرٌة      ۭ 11تَُظنُّ َاْن ي

 (۱)سمجھتے ہونگے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے واال معاملہ کیا جائے گا 

 ئے گا۔اور وہ یہی ہے کہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جا ۱۔۴۲

 
اِقَ     َ ٓ ِاَذا بَلَغَِت الَتَّ    11لَُكَّ

 پہنچے گی۔( ۴)جب روح ہنسلی تک ( ۱)نہیں نہیں 

 یعنی یہ ممکن نہیں کہ کافر قیامت پر ایمان لے آئیں۔  ۱۔۴٦

گردن کے قریب، سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی ہے، یعنی جب موت آئے گی  ۴۔۴٦

 لے لے گا۔ آہنی پنجہ تمہیں اپنی گرفت میں



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1346 

 
   11َوِقْيَل َمْن        َ۫راٍق   

 کرنے واال ہے؟( ۱)اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک 

یعنی حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذریعہ سے تمہیں موت کے  ۱۔۴۷

پنجے سے چھڑا لے۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اس کی روح کون لے کر 

 کہ رحمت یا مالئکہ عذاب؟ اس صورت میں یہ قول فرشتوں کا ہے۔چڑھے گا مالئ

 
َُّه الِْفَراُق    َظنَّ َان    11وَّ

 (۱)اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے 

یعنی وہ شخص یقین کر لے گا جس کی روح ہنسلی تک پہنچ گئی ہے کہ اب، مال، اوالد  ۱۔۴۲

 ے۔اور دنیا کی ہرچیز سے جدائی کا مرحلہ آگیا ہ

 
اِق     اُق ِِبلسَّ    11َوالَْتفَِّت السَّ

 (۱)اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی 

اس سے یا تو موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے یا پے درپے  ۱۔۴٢

 (فتح القدیر)تکلیفیں، بہت سے مفسرین نے دوسرے معنی کئے ہیں۔ 

 
ِذَۨ الَْمَساُق 

ِٕ
َِٰك يَْوَمى    11  ِاٰله َرب

 آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔

 
َق َوََل َصٰٰله       10فَََل َصدَّ

 ۔(۱)اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی 

یعنی اس انسان نے رسول اور قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی یعنی ہللا کی عبادت  ۱۔۲۱

 نہیں کی۔

 
َب َوتََوٰٰله      11َولهِكْن َكذَّ

 ۔(۱)اور روگردانی کی  بلکہ جھٹالیا

 یعنی رسول کو جھٹالیا اور ایمان و اطاعت سے روگردانی کی۔ ۱۔۲۴

 
ى   ٓ َاْهِِلٖ يََتَمٰطه  ۭ 11ُُثَّ َذَهَب ِاٰله

 (۱)پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا 

 یَتََمطَّٰی اتراتا اور اکڑاتا ہوا۔ ۱۔۲۲

 
   11َاْوٰله َِلَ فََاْوٰله  

 پر حسرت ہے تجھ پر۔ افسوس ہے تجھ

 
 ۭ 11ُُثَّ َاْوٰله َِلَ فََاْوٰله  

 (۱)وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لئے 

یہ کلمہ وعید سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل ہے، ہللا تجھے ایسی چیز سے دو چار  ۱۔۲٢

 کرے جسے تو ناپسند کرے۔
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َك ُسًدى    َُّْتَ نَْساُن َاْن ي َسُب اَْلِ  ۭ 11َاَُيْ

 (۱)ہ سمجھتا ہے کے اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا کیا انسان ی

یعنی اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا، نہ کسی چیز سے منع کیا جائے گا، نہ اس کا  ۱۔۲٦

محاسبہ ہوگا۔ یا اس کی قبر میں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا جائے گا، وہاں سے اسے دوبارہ زندہ 

 نہیں کیا جائے گا۔

 
ُّْمـّنه  َالَْم يَُك نُْطَفًة مِٰ  ِنٍٰ ي    11ْن مَّ

 کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟

 
ى      11ُُثَّ ََكَن عَلََقًة فََخلََق فََسٰوه

 (۱)پھر لہو کا لوتھڑا ہوگیا پھر ہللا نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا 

ٰی، یعنی اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور اس کی تکمیل ۱۔۲۲  کی اور اس میں روح پھونکی۔ فََسوَّ

 
نْٰثه   َكَر َواَْلُ ْوَجْْيِ اَّلَّ  11ۭفََجــَعَل ِمنُْه الزَّ

 پھر اس سے جوڑے یعنی نر مادہ بنائے۔

 
ْحِيۦ الَْمْوٰته    ُـّ  َاْن ي

ٓ ِدٍر عَٰله ِِلَ ِبقه    11َالَيَْس ذه

 (۱)پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے ( امر)اس ( ہللا تعالیٰ )کیا 

یعنی انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر پیدا فرماتا ہے کیا مرنے کے بعد  ۱۔٤۰

 دوبارہ اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟

 

 

 سورة اإلنسان
 (۲۱۔ تعداد آیات  ۷٦سورة اإلنسان ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ         ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعالٰ 

 
ْذُكْوًرا     ْهِر لَْم يَُكْن َشْيـــ ًا مَّ َن الَّ نَْساِن ِحْْيٌ ِمٰ  Ǻَهْل َاٰته عََٰل اَْلِ

 جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔( ۱)یقیناً گزرا ہے انسان ایک وقت زمانے میں 

سے مراد، روح پھونکے جانے سے ( ایک وقت)ْین یعنی انسان اول حضرت آدم ہیں اور حِ  ۱۔۱

پہلے کا زمانہ ہے، جو چالیس سال ہے اور اکثر مفسرین کے نزدیک االنسان کا لفظ بطور جنس 

کے استعمال ہوا ہے اور ِحْین، سے مراد حمل یعنی رحم مادر کی مدت ہے جس میں وہ قابل ذکر 

یا ہے کہ وہ ایک پیکر حسن و جمال کی صورت چیز نہیں ہوتا۔ اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گ

میں جب باہر آتا ہے تو رب کے سامنے اکڑتا اور اتراتا ہے، اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے 

 کہ میں تو وہی ہوں جب میں عالم نیست میں تھا، تو مجھے کون جانتا تھا۔
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 َّ ُّْطَفٍة َاْمَشاجٍ     ڰ ن نَْساَن ِمْن ن ا بَِصْْيًا   ِاَنَّ َخلَْقنَا اَْلِ ْيعًۢ ُه ََسِ  Ąبْتَِلْيِه فََجَعلْنه

پیدا کیا اور اس کو سنتا ( ۱)بیشک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لئے 

 (۴)دیکھتا بنایا 

ملے جلے مطلب، مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا پھر ان کا مختلف اطوار سے  ۱۔۴

 ان کی آزمائش ہے۔ گزرنا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد انس

یعنی اسے سماعت اور بصارت کی قوتیں عطا کیں، تاکہ وہ سب کچھ دیکھ سکے اور سن  ۴۔۴ 

 سکے اور اس کے بعد اطاعت یا انکاری دونوں راستوں میں کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔

 
ا َكُفْوًرا   ِامَّ ا َشاِكًرا وَّ ِبْيَل ِامَّ ُه السَّ  Ǽِاَنَّ َهَديْنه

 (۱)اہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا۔ ہم نے اسے ر

یعنی مذکورہ قوتوں اور صالحیتوں کے عالوہ ہم نے خود بھی انبیاء علیہ السالم، اپنی ۱۔۲

کتابوں اور داعیان حق کے ذریعے سے صحیح راستے کو بیان اور واضح کردیا ہے اب یہ اس 

کے شکر گزار بندہ بن جائے یا معصیت کا کی مرضی ہے کہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر 

 راستہ اختیار کر کے اس کا ناشکرا بن جائے۔

 
ا   َسِعْْيً ِفرِيَْن َسلهِسََل۟ َوَاْغلهًَل وَّ ٓ َاْعَتْدََن ِلْلكه  Ćِاَنَّ

 (۱)یقیناً ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ 

 ی آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔یہ ہللا کی دی ہوئ۱۔٤

 
ا ََكفُْوًرا    بُْوَن ِمْن ََكٍْس ََكَن ِمَزاَُجَ ْبَراَر يَّْشَ  ۚ Ĉِانَّ اَْلَ

 (۱)بیشک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی امیزش کافور کی ہے۔ 

کأس اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو کافور ٹھنڈی اور ایک ۱۔۲

وشبو کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی آمیزش سے شراب کا ذائقہ دو آتشہ اور اس کی مخصوص خ

 خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہو جائے گی۔

 
ا    ُرْوَِنَا تَْفِجْْيً ِ يَُفٰجِ ُب ِّبَا ِعَباُد اّلٰله َّّْشَ  Čَعْينًا ي

( ۴)ائیں گے جس سے ہللا کے بندے پئیں گے اس کی نہریں نکال لے ج( ۱)جو ایک چشمہ ہے 

 ۔(جدھر چاہیں)

یعنی کافور ملی شراب، دو چار صراحیوں یا مٹکوں نہیں ہوگی، بلکہ چشمہ ہوگا، یعنی ختم  ۱۔٦

 ہونے والی نہیں ہوگی۔

یعنی اس کو جدھر چاہیں گے، موڑ لیں گے، اپنے محالت و منازل میں، اپنی مجلسوں میں  ۴۔٦ 

 ح گاہوں میں۔اور بیٹھکوں میں اور باہر میدانوں اور تفری

 
ا    ٗه ُمْسـتَِطْْيً افُْوَن يَْوًما ََكَن َْشُّ  Ċيُْوفُْوَن ِِبلنَّْذِر َوَُيَ

جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے 

 ۔(۱)والی ہے 

لیے یعنی صرف ایک ہللا کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں نذر بھی مانتے ہیں تو اسی کے ۱۔۷

اور پھر اسے پورا کرتے ہیں۔ اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات اور معصیات کا ارتکاب نہیں 
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کرتے۔ برائی پھیل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز ہللا کی گرفت صرف وہی بچے گا جسے ہللا 

 اپنے دامن عفو و رحمت میں ڈھانک لے گا۔ باقی سب اس کے شر کی لپیٹ میں ہونگے۔

 
َاِسْْيًا   َويُْطِعُمْوَن الطَّ  يَـِتـْيًما وَّ ٖه ِمْسِكْينًا وَّ  Ďَعاَم عَٰله ُحبِٰ

 اور ہللا تعاٰلی کی محبت میں کھانا کھالتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو۔

یا طعام کی محبت کے باوجود وہ ہللا کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھالتے ہیں، 

ھ حسن سلوک کی تاکید ہے جیسے جنگ بدر کے قیدی اگر غیر مسلم ہو تب بھی اس کے سات

کافر قیدیوں کی بابت نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی تکریم کرو۔ 

 (ابن کثیر)چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھالتے، خود بعد میں کھاتے۔ 

 
ِ ََل نُرِيُْد ِمنُُْكْ َجزَ  ََّما نُـْطِعُمُُكْ ِلَوْجِه اّلٰله ََل ُشُكْوًرا   ِان  Ḍاًۗء وَّ

ہم تمہیں صرف ہللا تعاٰلی کی رضامندی کے لئے کھالتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ 

 شکرگزاری۔

 
ِٰنَا يَْوًما َعُبْوًسا قَْمَطرِيًْرا     ب  01ِاَنَّ ََّنَاُف ِمْن رَّ

 ی واال ہوگا۔جو اداسی اور سخت( ۱)بیشک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں 

یعنی وہ دن نہایت سخت ہوگا اور سختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر بڑا لمبا  ۱۔۱۰

 (ابن کثیر)ہوگا 

 
ْوًرا    ُْسُ ًة وَّ ىهُْم نَْْضَ ِِلَ الَْيْوِم َولَقٰه ُ َْشَّ ذه  ۚ 00فََوقهىهُُم اّلٰله

ر انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ او( ۱)پس انہیں ہللا تعاٰلی نے اس دن کی برائی سے بچا لیا 

(۴) 

جیسا کہ وہ اس کے شر سے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لئے ہللا کی اطاعت  ۱۔۱۱

 کرتے تھے۔ 

تازگی چہروں پر ہوگی اور خوشی دلوں میں، جب انسان کا دل مسرت سے لبریز ہوتا ہے ۴۔۱۱

 تو اس کا چہرہ بھی مسرت سے گلنار ہو جاتا ہے۔

 
ُِٕىمْ  َحرِيًْرا   َوَجزه ْوا َجنًَّة وَّ    01ِبَما َصََبُ

 اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔

صبر کا معنی ہے دین کے راستے میں جو تکلفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ۱۔۱۴

 ے اجتناب کرنا۔ہللا کی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذات کو قربان کرنا اور معصیتوں س

 
ََل َزْمهَرِْيًرا   ًسا وَّ ِك ۚ ََل يََرْوَن ِفْْيَا ََشْ

ِٕ
ْْيَ ِفْْيَا عََٰل اَْلََراۗى

ِٕ
تَِّكَٔـــ  ۚ 01مُّ

یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی 

 (۱)کی سختی۔ 

وسم رہے گا اور وہ ہے موسم بہار، نہ سخت گرمی مطلب یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ ایک ہی م۱۔۱۲

 اور نہ کڑاکے کی سردی۔

 
ِٰـلَْت قُـُطْوفُهَا تَْذِلْيًَل    ْم ِظلهلُهَا َوُذل  01َوَداِنَيًة عَلَْْيِ
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اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکے ( ۱)ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہونگے 

 ہوئے ہونگے۔

ارت نہیں ہوگی، اس کے باوجود درختوں کے سائے ان پر جھکے گو وہاں سورج کی حر ۱۔۱٤

ہوئے ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی شاخیں ان کے قریب ہونگی۔ اور درختوں کے پھل، 

گوش برآواز فرماں بردار کی طرح انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا تو وہ جھک کر اتنے 

 (ڑ لے۔ ابن کثیرقریب ہو جائیں گے کہ بیٹھے، لیٹے بھی انہیں تو

 
اَْكَواٍب ََكنَْت قََوا۩ِرْيَر۟ا   ٍة وَّ ْن ِفضَّ ِنَيٍة ِمٰ ْم ِِبه    01َويَُطاُف عَلَْْيِ

 جو شیشے کے ہونگے۔( ۱)اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا 

 یعنی خادم انہیں لے کر جنتیوں کے درمیان پھریں گے۔ ۱۔۱٢

 
ُرْوَها تَْقِديًْرا     قََوا۩ِرْيَرا۟  ٍة قَدَّ  01ِمْن ِفضَّ

 (۴)اندازے سے ناپ رکھا ہوگا ( ساقی نے)جن کو ( ۱)شیشے بھی چاندی کے 

 یعنی یہ برتن اور آب خورے چاندی اور شیشے سے بنے ہونگے، نہایت نفیس اور نازک۔  ۱۔۱٦

سیراب بھی ہو یعنی ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی گئی ہوگی کہ جس سے وہ  ۴۔۱٦

جائیں، تشنگی محسوس نہ کریں اور برتنوں اور جاموں میں بھی زائد نہ بچی رہے۔ مہمان 

 نوازی کے اس طریقے میں بھی مہمانوں کی عزت افزائی ہی کا اہتمام ہے۔

 
ِبْيًَل   ا َزَْنَ  ۚ 01َويُْسَقْوَن ِفْْيَا ََكًْسا ََكَن ِمَزاَُجَ

 (۱)ں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی اور انہیں وہاں وہ جام پالئے جائی

کو کہتے ہیں۔ یہ گرم ہوتی ہے اس کی آمیزش سے ایک ( سونٹھ، خشک ادرک)َز ْنَجبِْیل  ۱۔۱۷

خوشگوار تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ عالوہ ازیں عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے۔ چنانچہ ان کے 

یک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی قہوہ میں بھی زنجبیل شامل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں ا

ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور دوسری شراب گرم، جس میں زنجبیل کی مالوٹ 

 ہوگی۔

 
ى َسلَْسِبْيًَل    01َعْينًا ِفْْيَا تَُسٰمه

 (۱)جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسلبیل ہے 

 ہے۔یعنی اس شراب زنجبیل کی بھی ایک نہر ہوگی جسے سلسبیل کہا جاتا  ۱۔۱۲

 
نْثُْوًرا      ْوَن ۚ ِاَذا َرَاْيََتُْم َحِسبََْتُْم لُْؤلًُؤا مَّ ُ َخِلَّ اٌن مُّ ْم ِوْلَ  01َويَُطْوُف عَلَْْيِ

( ۱)اور جن کے ارد گرد گھو متے پھرتے ہونگے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں 

 (۴)جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں 

ہمیشہ رہیں ' شراب کی اوصاف بیان کرنے کے بعد، ساقیوں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے  ۱۔۱٢

کا مطلب تو یہ ہے جنتیوں کی طرح ان خادموں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ کہ ان 'گے 

کا بچپن اور ان کی رعنائی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ وہ بوڑھے نہ ہونگے نہ ان کا حسن جمال 

  تبدیل ہوگا۔

حسن و صفائی اور تازگی و شادابی میں موتیوں کی طرح ہونگے، بکھرے ہونے کا  ۴۔۱٢

 مطلب، خدمت کے لئے ہر طرف پھیلے ہوئے اور نہایت تیزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔
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ا    ُملًَْك َكِبْْيً  11َوِاَذا َرَايَْت َُثَّ َرَايَْت نَِعْيًما وَّ

 اسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سر

 
اًِب طَ  ُْم َْشَ ىهُْم َرّبُّ ٍة ۚ َوَسقه ُّْوٓا َاَساِوَر ِمْن ِفضَّ ُحل ٌق ۡ وَّ َتَْبَ ِاس ْ ِلَْيُْم ِثَياُب ُسـْنُدٍس ُخْْضٌ وَّ  10هُْوًرا    عه

کنگن کا  ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے

 اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پالئے گا( ۱)زیور پہنایا جائے گا 

 جیسے ایک زمانے میں بادشاہ، سردار اور ممتاز قسم کے لوگ پہنا کرتے تھے۔ ۱۔۴۱

 
ْشُكْوًرا   ََكَن َسْعُيُُكْ مَّ َذا ََكَن لَُُكْ َجَزاًۗء وَّ    11ِانَّ هه

 ل کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔کہ یہ ہے تمہارے اعما( کہا جائے گا)

 
َن تََْنِيًَْل   لْنَا عَلَْيَك الُْقْراه ُن نَزَّ  ۚ 11ِاَنَّ ََنْ

 (۱)بیشک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے 

یعنی ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کی بجائے حسب ضرورت مختلف اوقات میں نازل کیا۔  ۱۔۴۲

سکتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ تیرا اپنا گھڑا ہوا نہیں  اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو

 ہے، جیسا کہ مشرکین دعوٰی کرتے ہیں۔

 
ِثًما َاْو َكُفْوًرا   َِٰك َوََل تُِطْع ِمِْنُْم اه  ۚ 11فَاْصَِبْ ِلُحُْكِ َرب

نا نہ اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہ( ۱)پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ 

 مان۔

یعنی اس کے فیصلے کا انتظار کرو وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو اس میں  ۱۔۴٤

اس کی حکمت ہے۔ اس لئے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اور اگر تجھے ہللا کے نازل 

کردہ احکام سے روکیں تو ان کا کہنا نہ مان، بلکہ تبلیغ ودعوت کا کام جاری رکھ اور ہللا پر 

ھروسہ رکھ، وہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا، فاجر جو ہللا کی نافرمانی کرنے واال ہو ب

 اور کفور جو دل سے کفر کرنے واال ہو یا کفر میں حد سے بڑھ جانے واال ہو۔

 
َاِصْيًَل   َِٰك بُْكَرًة وَّ َ َرب ْْ  ڻ 11َواْذُكِر ا

 (۱)اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کر۔ 

صبح شام سے مراد تمام اوقات میں ہللا کا ذکر کر، یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام ۱۔۴۲

 سے عصر کی نماز ہے۔

 
ْحُه لَْيًَل َطِويًَْل    بِٰ ْد ََلٗ َوس َ َّْيِل فَاْْسُ  11َوِمَن ال

 (۱)اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ 

سجدہ کر سے مراد بعض نے مغرب وعشاء کی نمازیں مراد لی ہیں اور تسبیح  رات کو۱۔ ٦ ۴

کا مطلب جو باتیں ہللا کے الئق نہیں ہیں ان سے اس کی پاکیزگی بیان کر، بعض کے نزدیک اس 

 سے رات کی نفلی نمازیں یعنی تہجد ہے امر ندب واستحباب کے لیے ہے۔

 
بُّْوَن الَْعاِجََلَ  ُٓؤََلِۗء ُُيِ  11َويََذُرْوَن َوَراَۗءُِهْ يَْوًما ثـَـِقْيًَل   ِانَّ هه

اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن ( ۱)کو چاہتے ہیں ( دنیا)بیشک یہ لوگ جلدی ملنے والی 

 ۔(۴)کو چھوڑے دیتے ہیں 
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یعنی کفار مکہ اور ان جیسے دوسرے لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور ساری  ۱۔۴۷

 توجہ اسی پر ہے۔ 

یعنی قیامت کو، اس کی شدتوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے اسے بھاری دن کہا اور  ۴۔۴۷

 چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے لئے تیاری نہیں کرتے اور اس کی پروا نہیں کرتے۔

 
لْنَآ َاْمثَالَهُْم تَْبِديًَْل   ُِهْ ۚ َوِاَذا ِشئْنَا بَدَّ ُْم َوَشَدْدََنٓ َاْْسَ ُن َخلَْقِنه  11ََنْ

اور ہم جب چاہیں ( ۱)نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بند ھن مضبوط کئے  ہم

 ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل الئیں۔

یعنی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا، یا ان کے جوڑوں کو، رگوں کو اور پٹھوں کے  ۱۔۴۲

 نجھا کڑا کیا۔ذریعے سے، ایک دوسرے کے ساتھ مال دیا، بلفظ دیگر، ان کا ما

 
ِٰٖه َسِبْيًَل   ََذ ِاٰله َرب ِذٖه تَْذِكَرٌة    ۚ فََمْن َشاَۗء اَّتَّ  11ِانَّ هه

 (۱)یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے 

 یعنی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ ۱۔۴٢

 
ُ   ۭ ِانَّ  ََّشاَۗء اّلٰله ٓ َاْن ي َ ََكَن عَِلْيًما َحِكْيًما َوَما تََشاُۗءْوَن ِاَلَّ  ڰ  11اّلٰله

 بیشک ہللا تعاٰلی علم واال با حکمت ہے۔( ۱)اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ ہللا تعاٰلی ہی چاہے 

یعنی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہدایت کی راہ لگا لے، اپنے لئے  ۱۔۲۰

تو ایسا ممکن ہے، اس کی مشیت کے بغیر تم کچھ کسی نفع کو جاری کر لے، ہاں اگر ہللا چاہے 

اعمال کا دارو مدار، ' نہیں کر سکتے۔ البتہ صحیح ارادہ نیت پر وہ اجر ضرور عطا فرماتا ہے 

نیتوں پر ہے، ہر آدمی کے لئے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے چوں کہ وہ علیم وحکیم ہے اس 

ور گمراہی کے فیصلے بھی یوں ہی لیے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے بنابریں ہدایت ا

نہیں ہو جاتے بلکہ جس کو ہدایت دی جاتی ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے اور جس کے 

 'حصے میں گمراہی آتی ہے وہ حقیقتا اسی کے الئق ہوتا ہے۔ 

 
ِلِمْْيَ َاعَدَّ لَهُْم عََذاًِب َاِليْ  ِتٖه   ۭ َوالٰظه ََّشاُۗء ِِفْ َرْْحَ ُّْدِخُل َمْن ي    10ًما   ي

جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کر 

 (۱)رکھا ہے۔

 والظالمین اس لیے منصوب ہے کہ اس سے پہلے یعذب محذوف ہے۔۱۔۲۱

 

 

 سورة المرسالت
 (٢۰۔ تعداد آیات  ۷۷سورة المرسالت ۔ سورہ نمبر )

 
ِن الرَّ  ْْحه ِ الرَّ  ِحْْيِ        ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے
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یہ سورت مکی ہے جیسا کہ صحیحین میں مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم 

مٰنی کے ایک غار میں تھے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر سورہ مرسالت کا نزول ہوا، آپ صلی 

سلم اس کی تالوت فرما رہے تھے اور میں اسے محمد صلی ہللا علیہ وسلم سے حاصل ہللا علیہ و

کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آگیا۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مار دو، لیکن وہ 

تم اس کے شر اور وہ تمہارے شر ' تیزی سے غائب ہوگیا، آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا 

 (بخاری تفسیر سورہ المرسالت) 'سے بچ گیا 

 
  Ǻَوالُْمْرَسلهِت ُعْرفًا   

 (۱)دل خوش کن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم 

اس مفہوم کے اعتبار سے عرفاً کے معنی پے درپے ہوں گے، بعض نے ُمرسالت سے  ۱۔۱

فرشتے یا انبیا مراد لئے ہیں اس صورت میں عرفاً کے معنی وحی اٰلہی، یا احکام شریعت ہوں 

 ے۔گ

 
ِت َعْصًفا   ِصفه   Ąفَالْعه

 (۱)پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم 

 یا فرشتے مراد ہیں، جو بعض دفعہ ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ ۱۔۴

 
ا    ِت نَّْشً ٰهِّشه الن   Ǽوَّ

 کی قسم۔( ۱)ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں ( ابر کو)پھر 

بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا فضائے آسمانی میں اپنے پر  یا ان فرشتوں کی قسم، جو ۱۔۲

پھیالتے ہیں۔ تاہم امام ابن کثیر اور امام طبری نے ان تینوں ہوائیں مراد لی اور صحیح قرار دیا 

 ہے، جیسے کہ ترجمے میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

 
رِقهِت فَْرقًا     Ćفَالْفه

 (۱)والے پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے 

یعنی ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام لے کر اترتے  ۱۔٤

ہیں۔ یا مراد آیات قرآنیہ ہیں، جن سے حق و باطل اور حالل و حرام کی تمیز ہوتی ہے یا رسول 

 مراد ہیں جو وحی اٰلہی کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں۔

 
ِت ِذْكًرا فَالْمُ      Ĉلِْقيه

 (۱)اور وحی النے والے فرشتوں کی قسم۔ 

جو ہللا کا کالم پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں یا رسول مراد ہیں جو ہللا کی طرف سے نازل ۱۔۲

 کردہ وحی، اپنی امتوں کو پہنچاتے ہیں۔

 
  Čعُْذًرا َاْو نُْذًرا   

 (۱)ہے الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے والی ہوتی ( وحی)جو 

یعنی فرشتے وحی لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں پر دلیل قائم ہو جائے اور یہ عذر باقی نہ  ۱۔٦

رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہللا کا پیغام ہی لے کر نہیں آیا یا مقصد ڈرانا ہے ان کو جو انکار یا 

 کفر کرنے والے ہوں گے۔
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ََّما تُْوعَُدْوَن لََواِقـٌع     ۭ Ċِان

 ۔(۱)م سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہونے والی ہے جس چیز کا ت

یہ ہے کہ تم سے قیامت کا جو وعدہ کیا جاتا ہے، وہ یقینا واضح ہونے والی ( یا جواب قسم) ۱۔۷

ہے، یعنی اس میں شک کرنے کی نہیں بلکہ اس کے لئے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 

 جا رہا ہے قیامت کب واقع ہوگی؟ اگلی سورت میں اس کو واضح کیا

 
  Ďفَِاَذا النُُّجْوُم ُطِمَسْت   

 (۱)پس جب ستارے بےنور کر دیئے جائیں گے 

طَْمس کے معنی مٹ جانے اور بےنشان ہونے کے ہیں، یعنی جب ستاروں کی روشنی ختم  ۱۔۲

 بلکہ ان کا نشان تک مٹ جائے گا۔

 
َماُۗء فُرَِجْت       Ḍَوِاَذا السَّ

 ا جائے گا۔اور جب آسمان توڑ پھوڑ دی

 
   01َوِاَذا الِْجَباُل نُِسَفْت   

 (۱)اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کرکے اڑا دیئے جائیں گے۔ 

یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ۱۔۱۰

 ہموار کر دی جائے گی۔

 
تَْت     ُسُل ُاقِٰ  ۭ 00َوِاَذا الرُّ

 (۱)مقررہ پر الیا جائے گا۔ اور جب رسولوں کو وقت 

یعنی فصل وقضا کے لیے ان کے بیانات سن کر ان کی قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا ۱۔۱۱

 جائے گا۔

 
لَْت     ۭ 01َِلَٰيِ يَْوٍم ُاٰجِ

 (۱)مؤخر کیا گیا ( ان سب کو)کس دن کے لئے 

خت تعجب یعنی کیسے عظیم دن کے لئے، جس کی شدت اور ہولناکی، لوگوں کے لئے س ۱۔۱۴

 انگیز ہوگی، ان پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت دیا گیا ہے۔

 
 ۚ 01ِلَيْوِم الَْفْصِل   

 (۱)فیصلے کے دن کے لئے۔ 

یعنی جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا کوئی جنت میں اور کوئی دوزخ میں ۱۔۱۲

 جائے گا۔

 
ىَك َما يَْوُم الَْفْصِل     ۭ 01َوَمآ َاْدره

 ا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟تجھے کی

 
ِبْْيَ     ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى  01َويٌْل ي

 (۱)اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے۔ 
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یعنی ہالکت ہے بعض کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یہ آیت اس سورت میں بار ۱۔۱۲

تلف نوعیت کا ہوگا اور بار دہرائی گئی ہے۔ اس لیے کہ ہر مکذب کا جرم ایک دوسرے سے مخ

اسی حساب سے عذاب کی نوعیتیں بھی مختلف ہوں گی، بنابریں اسی ویل کی مختلف قسمیں ہیں 

 جسے مختلف مکذبین کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔

 
ِلْْيَ      ۭ 01َالَْم ُِنِِْلِ اَْلَوَّ

 کیا ہم نے اگلوں کو ہالک نہیں کیا؟

 
ِخرِيْ   01َن    ُُثَّ نُتِْبُعهُُم اَْله

 (۱)پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو الئے 

 یعنی کفار مکہ اور ان کے ہم نوا، جنہوں نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو جھٹالیا۔ ۱۔۱۷

 
ِِلَ نَْفَعُل ِِبلُْمْجرِِمْْيَ      01َكذه

 (۱)ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں 

 خرت میں۔یعنی سزا دیتے ہیں دنیا میں اور آ ۱۔۱۲

 
ِبْْيَ      ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى  01َويٌْل ي

 ہے۔( افسوس)اس دن جھٹالنے والوں کے لئے 

 
هِْْيٍ    اٍۗء مَّ ْن مَّ ْ ٰمِ لُْقُكُّ    11َالَْم ََّنْ

 پیدا نہیں کیا۔( منی سے)کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے 

 
ِكْْيٍ      ُه ِِفْ قََراٍر مَّ    10فََجــَعلْنه

 (۱)نے اسے مضبوظ و محفوظ جگہ میں رکھا  پھر ہم

 یعنی رحم مادر میں۔ ۱۔۴۱

 
ْعلُْوٍم       11ِاٰله قََدٍر مَّ

 ایک مقررہ وقت تک۔

 یعنی مدت حمل تک نو یا چھ مہینے۔

 
ِدُرْوَن     11فََقَدْرََن     ڰ فَِنْعَم الْقه

 اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں( ۱)پھر ہم نے اندازہ کیا 

یعنی رحم مادر میں جسمانی ساخت و ترکیب و صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آنکھوں، دونوں  ۱۔۴۲

ہاتھوں اور دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضا کا ایک دوسرے کے 

 درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیئے۔

 
ِبْْيَ     ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى  11َويٌْل ي

 لوں کے لئے خرابی ہے۔اس دن جھٹالنے وا

 
َعِل اَْلَْرَض ِكَفاًًت        11َالَْم ََنْ
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 کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟

 
َاْمَواًًت   َاْحيَاًۗء     11وَّ

 (۱)زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی 

 یعنی زمین زندوں کو اپنی پشت پر اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ ۱۔۴٦

 
َجعَ  اًۗء فَُراًًت   وَّ ُُكْ مَّ َاْسَقْينه ٍت وَّ ٰه ِ َ َشه ِٰ  ۭ 11لْنَا ِفْْيَا َرَوا

 اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیئے اور تمہیں سیراب کرنے واال میٹھا پانی پالیا۔

 
ِبْْيَ    ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى  11َويٌْل ي

 ہے۔اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لئے وائے اور افسوس 

 
بُْوَن      ۚ 11ِانْــَطِلُقْوٓا ِاٰله َما ُكْنَُتْ ِبٖه تَُكٰذِ

 (۱)اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹالتے رہے تھے 

 یہ فرشتے جہنمیوں کو کہیں گے ۱۔۴٢

 
  11ِانْـَطِلُقْوٓا ِاٰله ِظٰلٍ ِذْي ثَلهِث ُشَعٍب   

 (۱)چلو تین شاخوں والے تنے کی طرف 

ں آئے گا وہ بلند ہو کر تین طرفوں میں پھیل جائے گا، یعنی جس طرح جہنم سے جو دھوا ۱۔۲۰

دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے، یہ دھواں حقیقت میں اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا جس میں 

 جہنمی کچھ سکون حاصل کرلیں۔

 
ََل يُْغِنْ ِمَن اللَّهَِب     ۭ 10َلَّ َظِلْيٍل وَّ

 ہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔جو دراصل نہ سایہ دینے واال ہے ن

 یعنی جہنم کی حرارت سے بچنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔

 
ٍر ََكلَْقّْصِ   َا تَْرِمْي ِبَّشَ  ۚ 11ِاِنَّ

 (۱)یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں 

 اس کا ایک ترجمہ ہے جو لکڑی کے بوٹے یعنی بھاری ٹکڑے کے مثل ہیں۔۱۔۲۴

 
لَتٌ  َّٗه َِجه  ۭ  11ُصْفٌر  ََكَن

 ۔(۱)گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں 

اس معنی کی بناء پر مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک چنگاڑی اتنی اتنی بڑی ہوگی ۱۔۲۲

جیسے محل یا قلعہ۔ پھر ہر چنگاڑی کے مذید اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے اونٹ 

 ہوتے ہیں۔

 
ِبْْيَ    ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى  11َويٌْل ي

 آج ان جھٹالنے والوں کی درگت ہے۔

 
َذا يَْوُم ََل يَْنِطُقْوَن       11هه
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 (۱)وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے ( کا دن)آج 

محشر کا دن جس میں کافروں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ وہاں  ۱۔۲٢

اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں  بھی جھوٹ بولیں گے پھر ہللا ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا

گے پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے جایا جارہا ہوگا اس وقت عالم اضطراب وپریشانی میں ان 

کی زبانیں بھی گنگ ہو جائیں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ بولیں گے تو سہی لیکن ان کے پاس 

 حجت کوئی نہیں ہوگی۔

 
 11َوََل يُْؤَذُن لَهُْم فَيَْعَتِذُرْوَن   

 (۱)نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ 

مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے معقول عذر ہی نہیں ہوگا جسے وہ پیش ۱۔ ٦ ۲

 کرسکیں گے۔

 
ِبْْيَ   ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى  11َويٌْل ي

 اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے۔

 
ُُكْ َواَْلَ  ْعنه َذا يَْوُم الَْفْصِل ۚ ََجَ ِلْْيَ   هه  11وَّ

 (۱)یہ ہے فیصلہ کا دن ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کرلیا 

یہ ہللا کے بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے فیصلہ  ۱۔۲۲

 کرنے کے لئے ایک ہی میدان میں جمع کر لیا۔

 
 11فَِاْن ََكَن لَُُكْ َكْيٌد فَِكْيُدْوِن    

 (۱)تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو پس اگر 

یہ سخت وعید اور تہدید ہے کہ اگر تم میری گرفت سے بچ سکتے ہو اور میرے حکم  ۱۔۲٢

 سے نکل سکتے ہو تو بچ اور نکل کے دکھاؤ۔ لیکن وہاں کس میں یہ طاقت ہوگی؟

 
ِبْْيَ    ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى    11َويٌْل ي

 نے والوں کے لئے۔وائے ہے اس دن جھٹال

 
ُعُيْوٍن         10ِانَّ الُْمتَِّقْْيَ ِِفْ ِظلهٍل وَّ

 اور بہتے چشموں میں۔( ۱)بیشک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں 

یعنی درختوں اور محالت کے سائے، آگ کے دھوئیں کا سایہ نہیں ہوگا جیسے مشرکین  ۱۔٤۱

 کے لئے ہوگا۔

 
ََتُْوَن    ا يَش ْ فََواِكَه ِممَّ  ۭ 11وَّ

 (۱)اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں 

 ہر قسم کے پھل، جب بھی خواہش کریں گے، آ موجود ہونگے۔ ۱۔٤۴

 
ا ِبَما ُكْنَُتْ تَْعَملُْوَن   ْۢ ً بُْوا َهِنْيۗـــــــــ   11ُُكُْوا َواْْشَ

 کھاؤ پیو مزے سے اپنے کئے ہوئے اعمال کے بدلے۔!( اے جنتیو)
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ہیں کہا جائے گا یعنی جنت کی یہ نعمتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے یہ بطور احسان ان۱۔٤۲

تمہیں ملی ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہللا کی رحمت کے حصول کا 

ذریعہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا اعمال صالحہ ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کے 

ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی زمین میں ہل چالئے بغیر ہللا کی رحمت کی امید رکھتے 

 اور بیج بوئے بغیر فصل کا امیدوار ہو یا حنظل بوکر خوش ذائقہ پھلوں کی امید رکھے۔

 
ِنْْيَ    زِي الُْمْحس ِ ِِلَ ََنْ  11ِاَنَّ َكذه

 (۱)یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ 

ترغیب و تلقین ہے کہ اگر آخرت میں حسن انجام کے طالب ہو تو  اس میں بھی اس امر کی۱۔٤٤

 دنیا میں نیکی اور بھالئی کا راستہ اپناؤ۔

 
ِبْْيَ    ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى  11َويٌْل ي

 (۱)ہے ( افسوس)اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لئے 

 ں بڑی بد بختی۔کہ اہل تقوٰی کے حصے میں جنت کی نعمتیں آئیں اور ان کے حصے می ۱۔٤٢

 
ْجرُِمْوَن     11ُُكُْوا َوتََمتَُّعْوا قَِلْيًَل ِانَُُّكْ مُّ

 (۱)تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھالو بیشک تم گنہگار ہو ( اے جھٹالنے والو)

یہ مکذبین قیامت کو خطاب ہے اور یہ امر، تہدید و وعید کے لئے ہے، یعنی اچھا چند  ۱۔٤٦

 ش کر لو، تم جیسے مجرمین کے لئے شکنجہ عذاب تیار ہے۔روز خوب عی

 
ِبْْيَ    ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى  11َويٌْل ي

 اس دن جھٹالنے والوں کے لئے سخت ہالکت ہے۔

 
 11َوِاَذا ِقْيَل لَهُُم اْرَكُعْوا ََل يَْرَكُعْوَن  

 (۱)ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے 

 جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو نماز نہیں پڑھتے۔یعنی  ۱۔٤۲

 
ِبْْيَ    ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى  11َويٌْل ي

 (۱)اس دن جھٹالنے والوں کی تباہی ہے۔ 

 یعنی ان کے لیے جو ہللا کے اوامر ونواہی کو نہیں مانتے۔۱۔٤٢

 
   11فَِبَاٰيِ َحِديْثٍۢ بَْعَدٗه يُْؤِمنُْوَن  

 (۱)قرآن کے بعد کس بات پر ایمان الئیں گے اب اس 

یعنی جب قرآن پر ایمان نہیں الئیں گے تو اس کے بعد اور کون سا کالم ہے جس پر ایمان  ۱۔٢۰

 الئیں گے۔
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  30پارہ  

 

 سورة النبأ
 (٤۰۔ تعداد آیات  ۷۲سورة النبأ ۔ سورہ نمبر )

 
 Ǻٍَۚمَّ يَتََساَۗءلُْوَن     

 (۱)ں پوچھ گچھ کر رہے ہیں یہ لوگ کس کے بارے می

جب رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت  ۱۔۱

وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تالوت فرمائی تو کفار و مشرکین باہم ایک دوسرے سے 

ے یا یہ قرآن، واقعی پوچھتے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے، جبکہ یہ شخص دعوٰی کر رہا ہ

ہللا کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد صلی ہللا علیہ وسلم کہتا ہے استفہام کے ذریعے 

 سے ہللا نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے۔ پھر خود ہی جواب دیا کہ۔

 
   Ąَعِن النََّبِا الَْعِظْْيِ  

 اس بڑی خبر کے متعلق۔

 
ْي ُِهْ  ِ ـَتِلُفْوَن    اَّلَّ ْٰ  Ǽِۭفْيِه ُم

 (۱)جس کے بارے میں یہ اختالف کر رہے ہیں 

یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختالف ہے اس کے متعلق استفسار ہے۔ اس  ۱۔۲

بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے 

، کوئی شعرا اور کوئی پہلوں کی کہانیاں بتالتا تھا۔ بعض تھے، کوئی اسے جادو، کوئی کہانت

کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اسکا ان کے درمیان کچھ 

اختالف تھا کوئی بالکل انکار کرتا تھا کوئی صرف شک کا اظہار بعض کہتے تھے کہ سوال 

ومنین کا سوال تو اضافہ یقین یا بصیرت کے لئے کرنے والے مومن و کافر دونوں ہی تھے، م

 تھا اور کافروں کا جھٹالنا اور مذاق کے طور پر۔

 
َيْعلَُمْوَن      Ćلَُكَّ س َ

 یقیناً یہ ابھی جان لیں گے۔

 
َيْعلَُمْوَن     Ĉُُثَّ لَُكَّ س َ

 (۱)پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا 

ور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے ہللا تعاٰلی اپنی کاریگری ا ۱۔

سامنے واضح ہو اور ہللا کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا، اس پر ایمان النا ان 

 کے لئے آسان ہو جائے۔

 
َعِل اَْلَْرَض ِمههًدا     Čَا لَْم ََنْ
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 کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟

 
الِْجَباَل اَ   ۽Ċْوًَتًدا  وَّ

 (۱)؟ (نہیں بنایا)اور پہاڑوں کو میخیں 

 یعنی پہاڑوں کو زمین کے لئے میخیں بنایا تاکہ ساکن رہے، حرکت نہ کرے۔ ۱۔۷

 
َخلَْقنهُُكْ َاْزَواًجا     Ďوَّ

 اور ہم نے تجھے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔

 
َباًًت    َجَعلْنَا نَْوَمُُكْ س ُ    Ḍوَّ

 آرام کا سبب بنایا۔ اور ہم نے تمہاری نیند کو

 
َّْيَل ِلَباًسا   َجَعلْنَا ال    01وَّ

 (۱)اور رات کو ہم نے پردہ بنایا 

یعنی رات کا اندھیرا اور سیاہی ہرچیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، جس طرح لباس  ۱۔۱۰

 انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے۔

 
َاَر َمَعاًشا    َجَعلْنَا الِنَّ  ۠ 00وَّ

 (۱)م نے وقت روزگار بنایا اور دن کو ہ

 مطلب ہے کہ دن روشن بنایا تاکہ لوگ کسب معاش کے لئے جدو جہد کر سکیں۔ ۱۔۱۱

 
ْبًعا ِشَداًدا   بَنَيْنَا فَْوقَُُكْ س َ    01وَّ

 تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے۔

 
اًجا   هَّ اًجا وَّ َجَعلْنَا ِْسَ  ۽01وَّ

 پیدا کیا۔( ورجس)اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ

 
ِت َماًۗء ََثَّاًجا     َاْنَزلْنَا ِمَن الُْمْعــِّصه    01وَّ

 (۱)اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا 

ُمْعِصَرات،ُ وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی برسی نہ ہوں جیسے اَْلَمْراَةُ  ۱۔۱٤

اًجا کثرت سے بہنے واال پانی۔ اْلُمْعتَِصَرةُ اس عورت کو کہتے ہیں  جس کی ماہواری قریب ہو ثَجَّ

 
نََباًًت     ِرَج ِبٖه َحبًّا وَّ ْٰ    01ِلُٰن

 تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں۔

 
ٰهٍت َالَْفافًا     َجن  ۭ 01وَّ

 (۱)بھی اگائیں )اور گھنے باغ 

 گھنے باغ۔شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت یعنی  ۱۔۱٦

 
   01ِانَّ يَْوَم الَْفْصِل ََكَن ِمْيَقاًًت    
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 بیشک فیصلہ کا دن کا وقت مقرر ہے۔

 
ْوِر فَتَْاتُْوَن َافَْواًجا     َّْوَم يُْنَفُخ ِِف الصُّ   01ي

 (۱)جس دن کہ صور پھونکا جائے گا۔ پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے 

کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے  ۱۔۱۲

آئے گی۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا، جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ ہللا تعاٰلی 

آسمان سے پانی نازل فرمائیے گا، جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گا۔ انسان کی ہرچیز 

سرے کے، اس سے قیامت والے دن تمام  بوسیدہ ہو جائے گی، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری

 (صحیح بخاری)مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔ 

 
َماُۗء فَََكنَْت َابَْواًِب      فُِتَحِت السَّ    01وَّ

 (۱)اور آسمان کھول دیا جائے گا پھر اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے 

 زمین پر اتر آئیں گے۔ یعنی فرشتوں کے نزول کے لئے راستے بن جائیں گے اور وہ ۱۔۱٢

 
اًِب    ِت الِْجَباُل فَََكنَْت َْسَ َ ُسْٰيِ  ۭ 11وَّ

 (۱)اور پہاڑ چالئے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائں گے 

وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو، پہاڑ بھی دور سے نظر آنے والی چیز بن کر  ۱۔۴۰

 رہ جائیں گے۔

 
َ ََكنَْت ِمْرَصاًدا     َّنَّ  ۽10ِانَّ ََجَ

 ۔(۱)بیشک دوزخ گھات میں ہے 

گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے  ۱۔۴۱

گزرے تو فوراً حملہ کر دیا جائے، جہنم کے دروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح 

 بیٹھی ہے۔بیٹھے ہیں یا خود جہنم ہللا کے حکم سے کفار کے لئے گھات لگائے 

 
اِغْْيَ َماه ًِب        11ِلٰلطَّ

 سرکشوں کا ٹھکانا وہی ہے۔

 
ِبِثْْيَ ِفْْيَآ َاْحَقاًِب    

ٰه  ۚ 11ل

 اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔

 
اًِب     ََل َْشَ    11ََل يَُذْوقُْوَن ِفْْيَا بَْرًدا وَّ

 نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا۔

 
اقًا   ِاَلَّ  غَسَّ ْيًما وَّ    11َْحِ

 (۱)پیپ کے ( بہتی)سوائے گرم پانی اور 

 جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی۔

 
فَاقًا     ۭ 11َجَزاًۗء ِوٰ

 (۱)پورا پورا بدلہ ملے گا ( ان کو)
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 یعنی یہ سزا ان کے اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ۱۔۴٦

 
ُْم ََكنُْوا ََل يَ     11ْرُجْوَن ِحَساًِب   ِاِنَّ

 ا نہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی 

 
اًِب   يهِتنَا ِكذَّ بُْوا ِِبه َكذَّ  ۭ 11وَّ

 اور بےباقی سے ہماری آیتوں کو جھٹالتے تھے۔

 
ًبا    ُه ِكته ٍء َاْحَصْينه    11َوُكَّ ََشْ

 (۱)ہم نے ہرچیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے 

ا وہ ریکارڈ مراد ہے جو فرشتے لکھتے رہے۔ پہال مفہوم زیادہ یعنی لوح محفوظ میں۔ ی ۱۔۴٢

 صحیح ہے۔

 
   11فَُذْوقُْوا فَلَْن نَّزِيَْدُُكْ ِاَلَّ عََذاًِب  

 مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔( اپنے کئے کا)اب تم 

 
   10ِانَّ ِللُْمتَِّقْْيَ َمَفاًزا   

 یابی ہے۔یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لئے کام

 
َق َوَاْعنَاًِب   

ِٕ
   11َحَداۗى

 باغات ہیں اور انگور ہیں۔

 
َكَواِعَب َاْتَراًِب     11وَّ

 (۱)اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں 

سے ہے، ابھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی چھاتیوں ( ٹخنہ)َکَواِعَب َکاِعبَۃً کی جمع ہے، یہ َکْعًب  ۱۔۲۲

 ، جو ان کے حسن و جمال کا ایک مظہر ہے۔ اَْتَراب،ُ ہم عمر۔میں بھی ایسا ہی ابھار ہوگا

 
ََكًْسا ِدَهاقًا    ۭ 11وَّ

 چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔

 
ًِب   ََل ِكٰذه  ۚ 11ََل يَْسَمُعْوَن ِفْْيَا لَْغًوا وَّ

 (۱)اور وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹیں باتیں سنیں گے 

ےفائدہ اور بےہودہ بات وہاں نہیں ہوگی، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں یعنی کوئی ب ۱۔۲٢

 گے۔

 
َِٰك َعَطاًۗء ِحَساًِب   ب ْن رَّ    11َجَزاًۗء ِمٰ

یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا ( ان کے نیک اعمال کا)تیرے رب کی طرف سے ( ان کو)

(۱) 

 یعنی ہللا کی دادو دہشت کی وہاں فروانی ہوگی۔ ۱۔۲٦
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ِن ََل يَْمِلُكْوَن ِمنُْه ِخَطاًِب   رَّ  ْْحه ِت َواَْلَْرِض َوَما بَيَِْنَُما الرَّ وه مه  ۚ 11ٰبِ السَّ

آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ( اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ)

ہے ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے واال ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا 

 (۱)یار نہیں ہوگا اخت

یعنی اس کی عظمت، ہیبت اور جاللت اتنی ہوگی کہ ابتداء اس سے کسی کو بات کرنے  ۱۔۲۷

کی ہمت نہ ہوگی، اسی لئے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لئے لب کشائی نہیں کر 

 سکے گا۔

 
َكُة َصفًّا    ٷ َلَّ يَتََُكَّمُ 

ِٕ
ُِ َوالَْملهۗى ْو ُن َوقَاَل َصَواًِب   يَْوَم يَُقْوُم الرُّ ْْحه  11ْوَن ِاَلَّ َمْن َاِذَن ََلُ الرَّ

جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کھڑے ہونگے تو کوئی کالم نہ کر سکے گا مگر جسے 

 (۱)رحٰمن اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے 

فرمائے گا اور وہ جو بات  یہ اجازت ہللا تعاٰلی ان فرشتوں کو اور اپنے پیغمبروں کو عطا ۱۔۲۲

کریں گے حق و صواب ہی ہوگی، یا یہ مفہوم ہے کہ اجازت صرف اس کے بارے میں دی 

 جائے گی جس نے درست بات کہی ہو، یعنی کلمہ توحید کا اقراری رہا ہو۔

 
ًِب    ِٰٖه َماه َذ ِاٰله َرب َ ِِلَ الَْيْوُم الَْحقُّ ۚ فََمْن َشاَۗء اَّتَّ  11ذه

 (۱)ٹھکانا بنالے ( نیک اعمال کر کے)و چاہے اپنے رب کے پاس یہ دن ہے اب ج

اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقوٰی کی زندگی اختیار کرے تاکہ اس  ۱۔۲٢

 روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانا مل جائے۔

 
َّْوَم يَْنُظُر الَْمْرُء َما ٓ َانَْذْرنهُُكْ عََذاًِب قَرِيًْبا       ڄ ي ًِب    ِاَنَّ ِفُر يهلَْيتـَـِنْ ُكْنُت تُره ُه َويَُقْوُل اْلكه َمْت يَده    11قَدَّ

ہے جس دن انسان اپنے ( چوکنا کر دیا)ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور 

 (۱)میں مٹی ہو جاتا ! ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش

ے ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یعنی جب وہ اپنے لئ ۱۔٤۰

ہللا حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتٰی کہ ایک سینگ 

والی بکری نے بےسینگ والی پر کوئی زیادتی کی ہوگی، تو اس کا بھی بدلہ دالئے گا اس سے 

و حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ فراغت کے بعد ہللا تعاٰلی جانوروں ک

تفسیر ابن )اسوقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے 

 (کثیر

 

 

 سورة النازعات
 (٤٦۔ تعداد آیات  ۷٢سورة النازعات ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 وع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشر
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ِت غَْرقًا     ِعه   Ǻَوالَٰنه

 (۱)ڈوب کر سختی سے کھنچنے والوں کی قسم 

نَْزع کے معنی سختی سے کھنچنا، َغْرقًا ڈوب کر، یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت  ۱۔۱

 سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر۔ ہے فرشتے کافروں کی جان، نہایت سختی

 
ِت نَْشًطا   ٰهِشطه الن    Ąوَّ

 (۱)بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم 

نَْشط کے معنی گرہ کھول دینا، یعنی مومنوں کی جان فرشتے بہ سہولت سے نکالتے ہیں  ۱۔۴

 جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔

 
ْبًحا   ِت س َ ِبحه الس ٰه   Ǽوَّ

 (۱)یرنے پھرنے والوں کی قسم اور ت

َسْبح کے معنی تیرنا، فرشتے روح نکالنے کے لئے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے  ۱۔۲

پھرتے ہیں جیسے سمندر سے موتی نکالنے کے لئے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتے ہیں یا 

 مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے ہللا کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔

 
ْبقًا  فَالس ٰه  ِت س َ   Ćِبقه

 (۱)پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم 

یہ فرشتے ہللا کی وحی، انبیاء تک، دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی خبر  ۱۔٤

 نہ لگے۔ یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔

 
ِت َاْمًرا   ِٰره  Ĉۘفَالُْمَدب

 (۱)کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم پھر 

یعنی ہللا تعاٰلی جو کام سپرد کرتا ہے، وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں اصل مدبر تو ہللا ہے لیکن  ۱۔٢

جب ہللا تعاٰلی اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی 

 مدبر کہا جاتا ہے۔

 
اِجَفةُ     Č   يَْوَم تَْرُجُف الرَّ

 (۱)جس دن کاپنے والی کانپے گی 

یہ نفخئہ اولٰی ہے جسے نفخئہ فنا کہتے ہیں، جس سے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے  ۱۔٦

 گی اور ہرچیز فنا ہو جائے گی۔

 
اِدفَُة    Ċۭتَتَْبُعهَا الرَّ

 (۱)آئے گی ( پیچھے پیچھے)اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی 

، جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا یہ دوسرا نفخہ ہوگا ۱۔۷

 نفخہ پہلے نفخہ سے چالیس سال بعد ہوگا۔

 
اِجَفٌة   ٍذ وَّ

ِٕ
َّْوَمى   Ďقُلُْوٌب ي

 (۱)دل اس دن دھڑ کتے ہونگے ( بہت سے)

 قیامت کے ہول اور شدائد سے۔ ۱۔۲
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 ۘ Ḍَابَْصاُرَها َخاِشَعٌة    

 (۱)جس کی نگاہیں نیچی ہونگی 

 جھکی ہوئی ہوں گی۔( مجرموں کی طرح)دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی  ۱۔٢

 
 01ۭيَُقْولُْوَن َءِاَنَّ لََمْرُدْوُدْوَن ِِف الَْحاِفَرِة   

 (۱)کہتے ہیں کہ کیا پہلی کی سی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے 

کیا ہم پھر اس طرح زندہ حافَِرة، پہلی حالت کو کہتے ہیں۔ منکرین قیامت کا قول ہے کہ  ۱۔۱۰

 کر دیئے جائیں گے جس طرح مرنے سے پیشتر تھے۔

 
َرًة     ِ  ۭ 00َءِاَذا ُكنَّا ِعَظاًما َّنَّ

 (۱)کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے 

یہ انکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کر دیئے جائیں گے جب کہ ہماری  ۱۔۱۱

 ور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ہڈیاں بوسیدہ ا

 
ةٌ    ٌة َخاِْسَ  ۘ 01قَالُْوا ِتِْلَ ِاًذا َكرَّ

 (۱)کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے 

یعنی اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ محمد صلی ہللا علیہ وسلم کہتے ہیں، پھر دوبارہ زندگی  ۱۔۱۴

 ہمارے لئے سخت نقصان دہ ہوگی

 
ََّما ِھَي َزْجرَ  اِحَدةٌ   فَِان    01ةٌ وَّ

 ڈانٹ ہے۔( خوفناک)وہ تو صرف ایک ( معلوم ہونا چاہیئے)

 
اِهَرِة      ۭ 01فَِاَذا ُِهْ ِِبلسَّ

 (۱)وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے ( جس کے ظاہر ہوتے ہی)کہ 

یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک ہی نفخے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو  ۱۔۱٤

 گے۔جائیں 

 
 ۘ 01َهْل َاتهىَك َحِديُْث ُمْوٰسه   

 کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟( علیہ السالم)کیا موسیٰ 

 
ِس ُطًوى     ُّٗه ِِبلَْواِد الُْمَقدَّ ىُه َرب  01ِۚاْذ ََنده

 (۱)جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوٰی میں پکارا 

دین سے واپسی پر آگ کی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسٰی علیہ السالم م ۱۔۱٦

تالش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے ہللا تعاٰلی نے موسٰی 

 علیہ االلسالم سے کالم فرمایا تھا، جیسا کہ تفصیل سورہ ٰطٰہ کے آغاز میں گزری۔

 
َّٗه َطغهى     ڮ01ِاْذَهْب ِاٰله ِفْرَعْوَن ِان

 (۱)نے سرکشی اختیار کر لی ہے یہ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اس 

 یعنی کفر و معصیت اور تکبر میں حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ ۱۔۱۷
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ٓ َاْن تَـَزٰٰكه    َ ِاٰله    01فَُقْل َهْل ِلَّ

 (۱)اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصالح چاہتا ہے 

ح ہو جائے اور وہ یعنی کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصال ۱۔۱۲

 یہ ہے کہ مسلمان اور مطیع ہوجا۔

 
ٰشه     ْٰ َِٰك فَتَ  ۚ 01َوَاْهِديََك ِاٰله َرب

 (۱)ڈرنے لگے ( اس سے)اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو 

یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راستہ، تاکہ تو اس کے عقاب سے ڈرے۔ اس لئے کہ ہللا  ۱۔۱٢

 سی دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے واال ہوتا ہے۔کا خوف ا

 
ى    يََة اْلُكَْبه ىُه اَْله  ڮ11فََاره

 (۱)پس اسے بڑی نشانی دکھائی 

یعنی اپنی صداقت کے وہ دالئل پیش کئے جو ہللا کی طرف سے انہیں عطا کئے گئے  ۱۔۴۰

علیہ السالم کو دیئے  تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ 

 گئے تھے۔ مثالً ید بیضا اور عصا اور بعض کے نزدیک آیات تسعہ۔

 
َب َوَعٰصه      ڮ10فََكذَّ

 تو اس نے جھٹالیا اور نافرمانی کی۔

 
ى     ڮ11ُُثَّ َاْدبََر يَْسعه

 (۱)پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے 

بلکہ زمین میں فساد پھیالئے اور یعنی اس نے ایمان و اطاعت سے انکار ہی نہیں کیا  ۱۔۴۴

موسٰی علیہ السالم کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا،چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا 

 مقابلہ حضرت موسٰی علیہ السالم سے کرایا تاکہ موسٰی علیہ السالم کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔

 
ى    ڮ11فََحَّشَ فَنَاده

 پھر سب کو جمع کر کے پکارا۔

 
 ڮ11فََقاَل َاََن َربُُُّكُ اَْلَعْٰله   

 تم سب کا رب میں ہی ہوں۔

 
ِخَرِة َواَْلُْوٰله   ُ نَََكَل اَْله  ۭ 11فََاَخَذُه اّلٰله

 (۱)ہللا نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا ( سب سے بلند و باال)تو 

سے دنیا میں آئندہ آنے والے فرمانوں کے یعنی ہللا نے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ ا ۱۔۴٢

 لئے نشان عبرت بنا دیا اور قیامت کا عذاب اس کے عالوہ ہے، جو اسے وہاں ملے گا

 
ْٰشه    ًة ِلَٰمْن ُيَّ ِِلَ لَِعَْبَ  ۉ11ِانَّ ِِفْ ذه

 (۱)بیشک اس میں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو ڈرے 
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لی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے یا میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے لئے تس ۱۔۴٦

گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا 

 ہے۔

 
َماُۗء   ۭ بَنهىهَا    ۪ 11َءَانَُْتْ َاَشدُّ َخلْقًا َاِم السَّ

 ۔کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ ہللا نے اسے بنایا

یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصود تنبیہ ہے کہ جو ہللا اتنے بڑے آسمانوں اور ان کے  ۱۔۴۷

عجائبات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لئے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا آسمان بنانے سے زیادہ 

 مشکل ہے۔

 
ِٕىَا   َكهَا فََسٰوه    11َرفََع ََسْ

 (۱)دیا۔  اس کی بلندی اونچی کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر

ٹھیک ٹھاک کا مطلب اسے ایسی شکل صورت میں ڈھالنا ہے کہ جس میں کوئی تفاوت،  ۱۔۴۲

 کجی، شگاف اور خلل باقی نہ رہے۔

 
هىَا     ۠ 11َوَاْغَطَش لَْيلَهَا َوَاْخَرَج ُُضه

 اسکی رات کو تاریک بنایا اسکے دن کو روشن بنایا۔

 
ىهَا   ِِلَ َدحه  ۭ 11َواَْلَْرَض بَْعَد ذه

 بچھا دیا۔( ہموار)اس کے بعد زمین کو 

 
هىَا    ۠ 10َاْخَرَج ِمِْنَا َماَۗءَها َوَمْرعه

 اس میں سے پانی اور چارہ نکاال۔

 
هىَا      11َوالِْجَباَل َاْرس ه

 گاڑھ دیا۔( مضبوط)اور پہاڑوں کو 

 
َُُّكْ َوَِلَنَْعاِمُُكْ   ۭ 11َمتَاعًا ل

 دے کے لئے ہیں۔یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائ

 
ى   ُة اْلُكَْبه اۗمَّ  ڮ11فَِاَذا َجاَۗءِت الطَّ

 آ جائے گی۔( قیامت)پس جب وہ بڑی آفت 

 
ى    نَْساُن َما َسعه    11يَْوَم يََتَذكَُّر اَْلِ

 جس دن کے انسان اپنے کئے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔

 
ى   َزِت الَْجِحْْيُ ِلَمْن يَّره  11َوبُٰرِ

 والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ اور ہر دیکھنے

 
ا َمْن َطغهى      11فََامَّ
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 (۱( )ہوگی)نے سرکشی کی ( شخص)تو جس 

 یعنی کفر و گناہوں میں حد سے تجاوز کیا ہوگا۔ ۱۔۲۷

 
نَْيا  وَة الُّ ثََر الَْحيه    11َواه

 اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔

 
 ۭ 11ى  فَِانَّ الَْجــِحْْيَ ِھَي الَْمْاوه 

 ٹھکانا جہنم ہی ہے۔( اسکا)

 
ى   ِٰٖه َوَِنَىى النَّْفَس َعِن الْهَوه ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب    11َوَامَّ

سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو ( ۱)ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے 

 خواہش سے روکا ہوگا۔

مجھے ہللا سے بچانے واال کوئی نہیں کہ اگر میں نے گناہ اور ہللا کی نافرمانی کی تو  ۱۔٤۰

 ہوگا، اس لئے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو۔

 
ى     ۭ 10فَِانَّ الَْجنََّة ِھَي الَْمْاوه

 تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔

 
ـهىَا   َن ُمْرسه اعَِة َاَّيَّ لُْونََك َعِن السَّ  11ۭيَْســـــ 

 (۱)کرتے ہیں  لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت

یعنی قیامت کب واقع اور قائم ہوگی؟ جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر  ۱۔٤۴

 انداز ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے واقع کا صحیح وقت کیا ہے؟

 
ِٕىَا   ۭ 11ِفْْيَ َانَْت ِمْن ِذْكره

 (۱)آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ 

ینی علم نہیں ہے، اس لئے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا یعنی آپ کو اس کی بابت یق ۱۔٤۲

 تعلق؟ اس کا یقینی علم تو صرف ہللا ہی کے پاس ہے۔

 
َِٰك ُمنََْتههَا   ۭ 11ِاٰله َرب

 اس کے علم کی انتہا تو ہللا کی جانب ہے۔

 
هىَا  ْش ه ََّمآ َانَْت ُمنِْذُر َمْن ُيَّ  ۭ 11ِان

 (۱)آگاہ کرنے والے ہیں آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو 

ہے، نہ کہ غیب کی خبریں دینا، جن میں قیامت کا علم ( ڈرانا)یعنی آپ کا کام صرف انذاز  ۱۔٤٢

 بھی ہے جو ہللا نے کسی کو بھی نہیں دیا۔

 
هىَا   ُْم يَْوَم يََرْوَِنَا لَْم يَلَْبثُْوٓا ِاَلَّ َعِشـيًَّة َاْو ُُضه    11ََكَِنَّ

لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی جس روز یہ اسے دیکھ 

 (۱)رہے ہیں ( دنیا میں)
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یعنی دنیا میں پورا ایک دن بھی نہ رہے، دن کا پہال حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف  ۱۔٤٦

 دنیا میں رہے ہیں یعنی دنیا کی زندگی، انہیں اتنی قلیل معلوم ہوگی۔

 

 

 سورة عبس
 (٤۴۔ تعداد آیات  ۲۰سورہ نمبر سورة عبس ۔ )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
    ٓ   Ǻعَبََس َوتََوٰٰله

 وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا۔

 
ى     Ąَۭاْن َجاَۗءُه اَْلَُْعه

 (۱)اس کے پاس ایک نابینا آیا  کہ( صرٖف اس لئے)

ایک مرتبہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر  ۱۔۴

رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکثوم جو نابینا تھے، تشریف لے آئے اور آ کر نبی کریم صلی ہللا 

نے اس پر کچھ ناگواری علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

محسوس کی اور کچھ بےتوجہی سی برتی۔ چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا 

 (ترندی، تفسیر سورہ عبس)

 
   ٓ ٰٰكه ٗ يَزَّ   Ǽَوَما يُْدرِيَْك لََعِلَّ

 (۱)تجھے کیا خبر شاید وہ سنور جاتا 

صالح کرتا، جس سے اس کا یعنی وہ نابینا تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل  ۱۔۲

اخالق و کردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصالح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس 

 کو فائدہ ہوتا۔

 
ى    ْكره كَُّر فَتَْنَفَعُه اَّٰلِ  Ćَۭاْو يَذَّ

 یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔

 
َتْغّنه    ا َمِن اس ْ   Ĉَامَّ

 (۱) جو بےپروائی کرتا ہے

ایمان سے اور اس علم سے جو تیرے پاس ہللا کی طرف سے آیا ہے۔ یا دوسرا ترجمہ جو  ۱۔٢

 صاحب ثروت و غنا ہے۔

 
ى     Čۭفََانَْت ََلٗ تََصٰده

 اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا۔
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ٰٰكه     Ċَۭوَما عَلَْيَك َاَلَّ يَزَّ

 حاالنکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔

 
ى  وَ  ا َمْن َجاَۗءَك يَْسعه  Ďَامَّ

 (۱)جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے 

اس بات کا طالب بن کر آتا ہے کہ تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے واعظ  ۱۔۲

 نصیحت سے نوازے۔

 
  Ḍَوُهَو َُيْٰشه   

 (۱)رہا ہے ( بھی)اور وہ ڈر 

 خدا کا خوف بھی اس کے دل میں ہے۔ ۱۔٢

 
ىى  فَاَ   ۚ 01نَْت َعْنُه تَلَهٰه

 (۱)تو اس سے بےرخی برتتا ہے 

یعنی ایسے لوگوں کی قدر افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بےرخی برتنے کی۔ ان  ۱۔۱۰

آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے بلکہ صاحب 

م مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو حیثیت اور بےحیثیت، امیر اور غریب، آقا اور غال

 یکساں حیثیت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے۔

 
َا تَْذِكَرةٌ     ٓ ِاِنَّ  ۚ 00لَُكَّ

 قرآن تو نصیحت کی چیز ہے۔( ۱)یہ ٹھیک نہیں 

یعنی غریب سے یہ روگردانی اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ، یہ ٹھیک  ۱۔۱۱

 ہ، آئندہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔نہیں۔ مطلب ہے ک

 
 ۘ 01فََمْن َشاَۗء َذَكَرٗه   

 (۱)جو چاہے اس سے نصیحت لے 

یعنی جو اس میں رغبت کرے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اور اسے یاد کرے اور  ۱۔۱۴

اس پر عمل کرے اور جو اس سے منہ پھیرے، جیسے اشراف قریش نے کیا، تو ان کی فکر 

 کرنے کی ضرورت نہیں۔

 
َمٍة   َكرَّ ٍف مُّ    01ِِفْ ُْصُ

 (۱( )ہے)پر عظمت آسمانی کتب میں سے ( یہ تو)

یعنی لوح محفوظ میں، کیونکہ وہیں سے یہ قرآن اترتا ہے کہ یہ صحیفے ہللا کے ہاں  ۱۔۱۲

 بڑے محترم ہیں کیونکہ وہ علم و حکم سے پر ہیں۔

 
َطهََّرةٍۢ    ْرفُْوعٍَة مُّ    01مَّ

 ک صاف ہے۔جو بلند باال اور پا

 
يِْدْي َسَفَرٍة        01ِِبَ
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 (۱)ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے 

یعنی ہللا اور رسول کے درمیان ایلچی کا کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن سفیروں کے ہاتھوں میں  ۱۔۱٢

 ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔

 
 ۭ 01ِكَرامٍۢ بََرَرٍة     

 (۱)جو بزرگ اور پاکباز ہیں 

یعنی خلق کے اعتبار سے وہ کریم یعنی شریف اور بزرگ ہیں اور افعال کے اعتبار سے  ۱۔۱٦

 وہ نیکوکار اور پاکباز ہیں۔

 
نَْساُن َمآ اَْكَفَرٗه      ۭ 01قُِتَل اَْلِ

 ہللا کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔

 
ٍء َخلََقٗه           ۭ 01ِمْن َاٰيِ ََشْ

 کیا۔ اسے ہللا نے کس چیز سے پیدا

 
َرٗه         ُّْطَفٍة    ۭ َخلََقٗه فََقدَّ    01ِمْن ن

 پھر اندازہ پر رکھا اس کو۔( ۱)ایک نطفہ سے ( اسے)

 یعنی جس کی پیدائش ایسے حقیر قطرہ آب سے ہوئی ہے، کیا اسے تکبر زیب دیتا ہے۔ ۱۔۱٢

 
ٗه    َ َِّ َ ِبْيَل ي    11ُُثَّ السَّ

 (۱)پر اس کے لئے راستہ آسان کیا 

یعنی خیر اور شر کے راستے اس کے لئے واضح کر دیئے، بعض کہتے ہیں اس سے  ۱۔۴۰

 مراد ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ ہے۔ لیکن پہال مفہوم زیادہ صحیح ہے۔

 
ٗه        10ُُثَّ َاَماتَٗه فََاقََْبَ

 پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا۔

 
ٗه     ۭ 11ُُثَّ ِاَذا َشاَۗء َانَّْشَ

 پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔

 
ا يَْقِض َمآ َاَمَرٗه     ۭ 11لَُكَّ لَمَّ

 اب تک ہللا کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔( ۱)ہرگز نہیں 

 یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح یہ کافر کہتا ہے۔ ۱۔۴۲

 
نَْساُن ِاٰله َطَعاِمٖهٓ       11فَلَْيْنُظِر اَْلِ

 (۱)اپنے کھانے کو دیکھے  انسان کو چاہیے کہ

کہ اسے ہللا نے کس طرح پیدا کیا، جو اس کی زندگی کا سبب ہے اور کس طرح اس کے  ۱۔۴٤

 لئے اسباب معاش مہیا کئے تاکہ وہ ان کے ذریعے سعادت آخروی حاصل کر سکے۔

 
   11َاَنَّ َصَببْنَا الَْماَۗء َصبًّا  
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 کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔

 
   11اَْلَْرَض َشقًّا   ُُثَّ َشَقْقنَا

 پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح۔

 
َْْۢبتْنَا ِفْْيَا َحبًّا      11فََان

 پھر اس میں اناج اگائے۔

 
قَْضًبا  ِعنًَبا وَّ    11وَّ

 اور انگور اور ترکاری۔

 
ًَل   ََّنْ َزيُْتْوًَن وَّ    11وَّ

 اور زیتون اور کھجور۔

 
َق غُلًْبا 

ِٕ
َحَداۗى    11وَّ

 اغات۔اور گنجان ب

 
َاِبًّ   فَاِكهًَة وَّ    10وَّ

 ۔(بھی اگایا)چارہ ( گھاس)اور میوہ اور 

 
َُُّكْ َوَِلَنَْعاِمُُكْ  تَاعًا ل  ۭ 11مَّ

 تمہارے استعمال و فائدہ کے لئے اور تمہارے چوپایوں کے لئے۔

 
ُة  اۗخَّ  ۡ 11فَِاَذا َجاَۗءِت الصَّ

 (۱)آ جائے گی ( قیامت)پس جب کان بہرے کر دینے والی 

 یعنی قیامت وہ ایک نہایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بہرہ کر دے گی۔ ۱۔۲۲

 
   11يَْوَم يَِفرُّ الَْمْرُء ِمْن َاِخْيِه 

 اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔

 
ٖه َوَاِبْيِه     11َوُاٰمِ

 اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے۔

 
 ۭ 11َوَصاِحَبِتٖه َوبَِنْيِه  

 ر اپنی بیوی اور اپنی اوالد سےاو

 
ُّْغِنْيِه   ٍذ َشْاٌن ي

ِٕ
ِْنُْم يَْوَمى ِٰ اْمِرم ِمٰ ُُ  ۭ 11ِل

 ۔(۱)ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی ( دامن گیر)ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر 
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یا اپنے اقربا اور احباب سے بےنیاز اور بےپروا کر دے گا حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی  ۱۔۲۷

ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن ننگے پیر، پیدل اور بغیر 

 ختنے کئے ہوئے ہوں گے۔

 
ْسِفَرٌة  ٍذ مُّ

ِٕ
َّْوَمى    11ُوُجْوٌه ي

 اس دن بہت سے چہرے روشن ہونگے۔

 
ةٌ    َتبِّْشَ س ْ  ۚ 11َضاِحَكٌة مُّ

 (۱)ہنستے ہوئے اور ہشاش بشاش ہوں گے ( جو)

ہ اہل ایمان کے چہرے ہونگے، جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں ی ۱۔۲٢

گے، جس سے انہیں اپنی آخروی سعادت و کامیابی کا یقین ہو جائے گا، جس سے ان کے 

 چہرے خوشی سے ٹمٹماتے رہے ہونگے۔

 
ةٌ    ٍذ عَلَْْيَا غَََبَ

ِٕ
َّْوَمى    11َوُوُجْوٌه ي

 غبار آلود ہوں گے۔اور بہت سے چہرے اس دن 

 
ةٌ     ۭ 10تَْرَهُقهَا قَََتَ

 (۱)جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی 

 یعنی ذلت اور عذاب سے ان کے چہرے غبار آلود، کدورت زدہ اور سیاہ ہونگے۔ ۱۔٤۱

 
َك ُِهُ اْلَكَفَرُة الَْفَجَرُة   

ِٕ
ى
ۗ    11ُاوله

 (۱)وہ یہی کافر بدکردار لوگ ہوں گے 

سولوں کا اور قیامت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور بدکردار بداطوار یعنی ہللا کا، ر ۱۔٤۴

 بھی۔

 

 

 سورة التکویر
 (۴٢۔ تعداد آیات  ۲۱سورة التکویر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
َرْت   ِاذَ  ْمُس ُكٰوِ  ۽Ǻا الشَّ

 (۱)جب سورج لپیٹ میں آ جائے گا 

یعنی جس طرح سر پر پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر  ۱۔۱

 پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی روشنی از خود ختم ہو جائے گی۔
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 ۽Ąَوِاَذا النُُّجْوُم انَْكَدَرْت  

 (۱)جائیں گے اور جب ستارے بےنور ہو 

 دوسرا ترجمہ کہ جھڑ کر گر جائیں گے یعنی آسمان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا ۱۔۴

 
ْت    َ  ۽Ǽَوِاَذا الِْجَباُل ُسْٰيِ

 (۱)اور جب پہاڑ چالئے جائیں گے 

یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چال دیا جائے گا اور دھنی ہوئی روئی کی طرح  ۱۔۲

 اڑیں گے۔

 
لَْت  َواِ   ۽ Ćَذا الِْعَشاُر ُعٰطِ

 (۱)اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی 

جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی حاملہ  ۱۔٤

 اور قیمتی اونٹنی بھی ہوگی تو وہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا اور چھوڑ دے گا۔

 
ْت  َوِاَذا الُْوُحوْ   ۽Ĉُش ُحِّشَ

 (۱)اور جب وحشی جانور اکھٹے کئے جائیں گے 

 یعنی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا  ۱۔٢

 
َرْت     ۽Čَوِاَذا الِْبَحاُر ُْسِٰ

 اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے 

 
َجْت    ۽Ċَوِاَذا النُُّفْوُس ُزٰوِ

 (۱)مال دی جائیں گی ( جسموں سے)اور جب جانیں 

اس کے کئے مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ زیادہ قرین قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان  ۱۔۷

کو اس کے ہم مذہب وہم مشرب کے ساتھ مال دیا جائے گا۔ مومنوں کو مومنوں کے ساتھ اور بد 

 کو بدوں کے ساتھ یہودی کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ۔

 
لَْت  َوِاَذا الَْمْوءٗ 

ِٕ
ى  ۽Ďَدُة س ُ

 جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔

 
ٍْْۢب قُِتلَْت     Ḍِِۚبَٰيِ َذن

 کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی 

 
ْت   ُحُف نُِّشَ  ۽01َوِاَذا الصُّ

 (۱)جب نامہ اعمال کھول دئیے جائیں گے 

ت والے دن حساب کے لئے موت کے وقت یہ صحیفے لپیٹ دیئے جاتے ہیں، پھر قیام ۱۔۱۰

 کھول دیئے جائیں گے، جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا بلکہ ہاتھوں میں پکڑا دیئے جائیں گے۔

 
َماُۗء ُكِشَطْت     ۽00َوِاَذا السَّ

 (۱)اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی 
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 یعنی اس طرح ادھیڑ دیئے جائیں گے جس طرح چھت ادھڑی جاتی ہے۔ ۱۔۱۱

 
َرْت   َوِاَذا الْجَ   ۽01ــِحْْيُ ُسٰعِ

 اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔

 
 ۽01َوِاَذا الَْجنَُّة ُاْزِلَفْت   

 اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی۔

 
ْت   آ َاْحَْضَ  ۭ 01عَِلَمْت نَْفٌس مَّ

 (۱)تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا 

پذیر ہوں گے، جن میں سے پہلے چھ کا تعلق دنیا یہ جواب ہے یعنی مذکورہ امور ظہور  ۱۔۱٤

سے ہے اور دوسرے چھ امور کا آخرت سے۔ اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقٹ آ 

 جائے گی۔

 
َِّس      01فَََلٓ ُاْقِسُم ِِبلُْخن

 میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے۔

 
َِّس      01الَْجَواِر اْلُكن

 (۱)ستاروں کی  پھر چلنے پھرنے والے چھپنے والے

یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے اور یہ  ۱۔۱٦

زحل، مستری، مریخ، زہرہ، عطارد ہیں، یہ خاص طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہیں بعض 

کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں، کیونکہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو 

 ہیں یا دن کو چھپے رہتے ہیں۔ جاتے

 
َّْيِل ِاَذا َعْسَعَس      01َوال

 اور رات کی جب جانے لگے۔

 
ْبِح ِاَذا تَنَفََّس      01َوالصُّ

 اور صبح کی جب چمکنے لگے۔

 
  ٍ َْ َّٗه لََقْوُل َرُسْوٍل َكِر    01ِان

 (۱)یقیناً ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے 

طرف سے لے کر آیا ہے۔ مراد حضرت جبرائیل علیہ االسالم  اس لئے کہ وہ اسے ہللا کی ۱۔۱٢

 ہیں۔

 
ٍة ِعْنَد ِذي الَْعْرِش َمِكْْيٍ      11ِذْي قُوَّ

 کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔( ہللا)جو قوت واال ہے عرش والے 

 
َطاٌٍ َُثَّ َاِمْْيٍ     ۭ 10مُّ

 اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔( آسمانوں میں)جس کی 
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 ۚ 11ُُكْ ِبَمْجُنْوٍن  َوَما َصاِحبُ 

 (۱)اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں 

یہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ہیں۔ یعنی  ۱۔۴۴

دیوانہ ( محمد صلی ہللا علیہ وسلم)تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی، 

ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو کہ کیا کوئی دیوانہ ایسے حقائق بیان کر  ہے۔ نعوذ باہلل ایسا نہیں ہے،

سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحیح صحیح حاالت بتال سکتا ہے جو اس قرآن میں بیان کئے 

 گئے ہیں۔

 
فُِق الُْمِبْْيِ  ُه ِِبَْلُ  ۚ 11َولََقْد َراه

 (۱)کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے ( فرشتے)اس نے اس 

یہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السالم  ۱۔۴۲

کو دو مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے، جن میں سے ایک یہاں ذکر ہے۔ یہ ابتدائے نبوت 

کا واقع ہے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السالم کے چھ سو پر تھے، جنہوں نے آسمان کے 

کو بھر دیا تھا، دوسری مرتبہ معراج کے موقعہ پر دیکھا جیسا کہ سورہ نجم میں تفصیل  کناروں

 گزر چکی ہے۔

 
 ۚ 11َوَما ُهَو عََٰل الَْغْيِب ِبَضِنْْيٍ  

 اور یہ غیب کی باتوں کو بتالنے کے لئے بخیل بھی نہیں۔

 
ِجْْيٍ   ٍن رَّ ْيطه    11َوَما ُهَو ِبَقْوِل ش َ

 ود کا کالم نہیں۔اور یہ قرآن شیطان مرد

 
 ۭ 11فََاْيَن تَْذَهُبْوَن   

 (۱)پھر تم کہاں جا رہے ہو 

 یعنی کیوں اس سے روگردانی کرتے ہو؟ اور اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ ۱۔۴٦

 
لَِمْْيَ       11ِاْن ُهَو ِاَلَّ ِذْكٌر ِلٰلْعه

 یہ تمام جہان والوں کے لئے نصیحت نامہ ہے۔

 
َّْستـَـِقْْيَ    ِلَمْن َشاَۗء ِمنُُْكْ َانْ   ۭ 11ي

 اس کے لئے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔( بالخصوص)

 
لَِمْْيَ    ُ َربُّ الْعه ََّشاَۗء اّلٰله ٓ َاْن ي    11َوَما تََشاُۗءْوَن ِاَلَّ

 (۱)اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے 

نحصر ہے، جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ ہللا کی یعنی تمہاری چاہت، ہللا کی توفیق پر م ۱۔۴٢

مشیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی اس وقت تک تم سیدھا راستہ اختیار نہیں کر 

 سکتے۔
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 سورة اإلنفطار
 (۱٢۔ تعداد آیات  ۲۴سورة اإلنفطار ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں می

 
َماُۗء انَْفَطَرْت       Ǻِاَذا السَّ

 (۱)جب آسمان پھٹ جائے گا 

 یعنی ہللا کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے۔ ۱۔۱

 
ْت      Ąَوِاَذا اْلَكَواِكُب انْـَتََثَ

 ں گے۔جب ستارے جھڑ جائی

 
َرْت      Ǽَوِاَذا الِْبَحاُر فُٰجِ

 سمندر بہہ نکلیں گے

 
ْت       Ćَوِاَذا الُْقُبْوُر بُْعَِثَ

 (۱)اکھاڑ دی جائیں گی ( شق کر کے)اور جب قبریں 

 یعنی قبروں سے مردے زندہ ہو کر نکل آئیں گے یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔ ۱۔٤

 
َمْت َواَ  ا قَدَّ َرْت   عَِلَمْت نَْفٌس مَّ  Ĉۭخَّ

یعنی اگلے پچھلے )ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے ( اس وقت)

 کو معلوم کر لے گا۔( اعمال

 
   ِ َْ َِٰك اْلَكِر َك ِبَرب نَْساُن َما غَرَّ َا اَْلِ َُّيُّ ٓ   Čَّيه

 تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟! اے انسان

 
ى ْي َخلََقَك فََسٰوه ِ   Ċَك فََعَدَِلَ   اَّلَّ

 اور پھر درست اور برابر بنایا( ۴)پھر ٹھیک ٹھاک کیا ( ۱)تجھے پیدا کیا ( رب نے)جس 

 یعنی حقیر نطفے سے، جب کہ اس کے پہلے تیرا وجود نہیں تھا۔  ۱۔۷

 یعنی تجھے ایک کامل انسان بنا دیا، تو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور عقل فہم رکھتا ہے۔ ۴۔۷

 
ٓ َاٰيِ  ا َشاَۗء َركََّبَك   ِِفْ  Ďُۭصْوَرٍة مَّ

 جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔

 
ْيِن     بُْوَن ِِبٰلِ   Ḍلَُكَّ بَْل تَُكٰذِ

 ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹالتے ہو۔
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ِفِظْْيَ       01َوِانَّ عَلَْيُُكْ لَحه

 یقیناً تم پر نگہبان عزت والے۔

 
   00    ِكَراًما ََكِتِبْْيَ 

 لکھنے والے مقرر ہیں۔

 
 01يَْعلَُمْوَن َما تَْفَعلُْوَن    

 جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔

 
ْبَراَر لَِفْي نَِعْْيٍ    ۚ 01ِانَّ اَْلَ

 نعمتوں میں ہونگے۔( جنت کے عیش آرام اور)یقیناً نیک لوگ 

 
اَر لَِفْي َجِحْْيٍ    ښ01َوِانَّ الُْفجَّ

 ر لوگ دوزخ میں ہونگے۔اور یقیناً بدکا

 
ْيِن    َّْصلَْوَِنَا يَْوَم اٰلِ  01ي

 (۱)بدلے والے دن اس میں جائیں گے 

یعنی جس دن جزا و سزا کے دن کا وہ انکار کرتے تھے اسی دن جہنم میں اپنے اعمال  ۱۔۱٢

 کی پاداش میں داخل ہونگے، 

 
ِبْْيَ   
ِٕ
 ۭ 01َوَما ُِهْ َعِْنَا ِبغَاۗى

 غائب نہ ہونے پائیں گے۔ وہ اس سے کبھی

 
يِْن    ىَك َما يَْوُم اٰلِ    01َوَمآ َاْدره

 تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے۔

 
ْيِن   ىَك َما يَْوُم اٰلِ  ۭ 01ُُثَّ َمآ َاْدره

 تجھے کیا معلوم کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے۔( کہتا ہوں)پھر میں 

 
ِ    يَْوَم ََل تَْمِِلُ نَْفٌس ِلٰنَفْ  ٰه ٍذ ّلِلٰ

ِٕ
   01ٍس َشـْئَـــ ًا    ۭ َواَْلَْمُر يَْوَمى

( تمام تر)جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور ( وہ ہے)

 (۱)احکام اس روز ہللا کے ہی ہوں گے 

ے یعنی دنیا میں تو ہللا نے عارضی طور پر، آزمانے کے لئے، انسانوں کو کم و بیش ک ۱۔۱٢

کچھ فرق کے ساتھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن تمام اختیارات صرف اور 

 صرف ہللا کے پاس ہوں گے۔
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 سورة المطففین
 (۲٦۔ تعداد آیات  ۲۲سورة المطففین ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے 

 
  Ǻَويٌْل ِلٰـلُْمَطفِِٰفْْيَ    

 بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔

 
َتْوفُْوَن    ْيَن ِاَذا اْكَتالُْوا عََٰل النَّاِس يَس ْ ِ  ڮĄاَّلَّ

 کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔

 
ْوَن    َوِاَذا ََكلُْوُِهْ َاوْ  ُ ِِ َزنُْوُِهْ ُُيْ  ۭ Ǽوَّ

 (۱)جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں 

یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مار کر ناپ تول میں  ۱۔۲

کمی کرنا، بہت بڑی اخالقی بیماری ہے، جس کا نتیجہ دین اور آخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث 

، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ہے

 ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔

 
ْبُعْوثُْوَن    ُْم مَّ َك َاِنَّ

ِٕ
ى
ۗ   Ćَاََل يَُظنُّ ُاوله

 کیا انہیں مرنے کے بعد اٹھنے کا خیال نہیں۔

 
  Ĉِلَيْوٍم َعِظْْيٍ 

 اس عظیم دن کے لئے۔

 
َّْوَم يَ  لَِمْْيَ   ي  Čُۭقْوُم النَّاُس ِلَرٰبِ الْعه

 جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

 
ْْيٍ    اِر لَِفْي ِْسِٰ َب الُْفجَّ ٓ ِانَّ ِكته  ۭ Ċلَُكَّ

 (۱)یقیناً بدکاروں کا اعمالنامہ سجین میں ہے 

خانہ کی طرح ایک  سے ہے، مطلب ہے کہ قید( قید خانہ)ِسِجْین بعض کہتے ہیں ِسْجن  ۱۔۷

نہایت تنگ مقام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ 

ہے، جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ 

 ہوتے ہیں۔ اسی لئے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دی ہے۔

 
ْْيٌ  ىَك َما ِْسِٰ  Ďۭ   َوَمآ َاْدره

 تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے۔
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ْرقُْوٌم   ٌب مَّ  ۭ Ḍِكته

 لکھی ہوئی کتاب ہے۔( یہ تو)

 
ِبْْيَ    ٍذ ِلٰلُْمَكٰذِ

ِٕ
َّْوَمى    01َويٌْل ي

 اس دن جھٹالنے والوں کی بڑی خرابی ہے۔

 
يِْن    بُْوَن ِبَيْوِم اٰلِ ْيَن يَُكٰذِ ِ  ۭ 00اَّلَّ

 ہے۔جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹالتے ر

 
ُب ِبٖهٓ ِاَلَّ ُكُّ ُمْعَتٍد َاِثْْيٍ      01َوَما يَُكٰذِ

 گناہگار ہوتا ہے۔( اور)اسے صرف وہی جھٹالتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے واال 

 
ِلْْيَ    يهـُتنَا قَاَل َاَساِطْْيُ اَْلَوَّ  ۭ 01ِاَذا تُْتٰله عَلَْيِه اه

کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو 

(۱) 

یعنی اس کا گناہوں میں مصروفیت اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا کہ ہللا کی آیات سن کر  ۱۔۱۲

 ان پر غور و فکر کرنے کے بجائے، انہیں اگلوں کی کہانیاں بتالتا ہے۔

 
ُبوْ  ا ََكنُْوا يَْكس ِ ْم مَّ  01َن   لَُكَّ بَْل ۫ َراَن عَٰله قُلُْوِّبِ

 (۱)ہے ( چڑھ گیا)یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ 

یعنی یہ قرآن کہانیاں نہیں ، جیسا کہ کافر کہتے اور سمجھتے ہیں۔ بلکہ یہ ہللا کا کالم اور ( ۲)

اس کی وحی ہے جو اس کے رسول پر جبرائیل علیہ السالم امین کے ذریعے سے نازل ہوئی 

 ہے۔

یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی الٰہی پر ایمان اس لیے نہیں التے کہ ان کے دلوں پر  (٤)

گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑگئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہوگئے ہیں رین گناہوں کی 

وہ سیاہی ہے جو مسلسل ارتکاب گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ حدیث میں ہے 

تا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ بندہ جب گناہ کر"

سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کے بجائے، گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی پڑھتی 

جاتی ہے، حتٰی کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن مجید 

فسیر سورة المطففین، ابن ماجہ، کتاب الزھد، باب ذکرالذنوب۔ مسند ترمذی، باب ت)میں ہے۔

 (۴٢۷/۴أحمد

 
ََّمْحُجْوبُْوَن     ٍذ ل

ِٕ
ْم يَْوَمى ِ ّٰبِ ُْم َعْن رَّ ٓ ِاِنَّ  01ۭلَُكَّ

 (۱)ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے 

 رف ہوں گے۔ان کے برعکس اہل ایمان روئیت باری تعاٰلی سے مش ۱۔۱٢

 
ُْم لََصالُوا الَْجــِحْْيِ     ۭ 01ُُثَّ ِاِنَّ

 پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔

 
بُْوَن     ْي ُكْنَُتْ ِبٖه تَُكٰذِ ِ َذا اَّلَّ  01ُُۭثَّ يَُقاُل هه
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 پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹالتے رہے۔

 
ْبَرارِ  َب اَْلَ ٓ ِانَّ ِكته ْْيَ    لَُكَّ ِٰيِٰ  ۭ 01لَِفْي ِعل

 (۱)یقیناً یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے 

بلندی سے ہے یہ ِعلَیِئْیُن کے برعکس، آسمانوں میں یا سدرة الُمْنتَٰہی یا عرش کے )ِعلَیِئْیُن،  ۱۔۱۲

کے  پاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس

 پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

 
ِٰيُّْوَن     ىَك َما ِعل  ۭ 01َوَمآ َاْدره

 تجھے کیا پتہ کہ علیین کیا ہے؟

 
ْرقُْوٌم   ٌب مَّ    11ِكته

 لکھی ہوئی کتاب ہے۔( وہ تو)

 
بُْوَن     َّْشهَُدُه الُْمَقرَّ  ۭ 10ي

 اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔( فرشتے)مقرب 

 
ْبَراَر لَ     11ِفْي نَِعْْيٍ  ِانَّ اَْلَ

 نعمتوں میں ہونگے۔( بڑی)یقیناً نیک لوگ 

 
ِك يَْنُظُرْوَن  

ِٕ
   11عََٰل اَْلََراۗى

 مسہریوں میں بیٹھے دیکھ رہے ہونگے۔

 
َة النَِّعْْيِ    ۚ 11تَْعرُِف ِِفْ ُوُجْوِههِْم نَْْضَ

 تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی ترو تازگی پہچان لے گا۔

 
ُتْوٍم يُْسَقْوَن مِ  ْٰ ِحْيٍق مَّ    11ْن رَّ

 یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پالئے جائیں گے۔

 
ِِلَ فَلَْيتَنَافَِس الُْمَتنَاِفُسْوَن    ُمٗه ِمْسٌك ۭ َوِِفْ ذه  ۭ 11ِخته

 (۱)جس پر مشک کی مہر ہوگی، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے 

یں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور یعنی عمل کرنے والو ایسے عملوں م ۱۔۴٦

 (83:۔ الصافات17( 83لِــِمْثِل ٰھَذا فَْلیَْعَمِل اْلٰعِملُْوَن   )اس کی نعمتیں حاصل ہوں۔ جیسے فرمایا، 

 
   11َوِمَزاُجٗه ِمْن تَْسِنْْيٍ  

 (۱)اور اس کی آمیزش تسنیم ہوگی 

ے بالئی عالقوں سے ایک چشمے کے اس میں تسنیم شراب کی امیزش ہوگی جو جنت ک ۱۔۴۷

 ذریعے سے آئے گی۔ یہ جنت کی بہترین اور اعلٰی شراب ہوگی۔

 
بُْوَن    ُب ِّبَا الُْمَقرَّ َّّْشَ  ۭ 11َعْينًا ي
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 وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیئں گے۔

 
َمنُْوا يَْضَحُكْوَن     يَْن اه ِ ْيَن َاْجَرُمْوا ََكنُْوا ِمَن اَّلَّ ِ  ڮ11ِانَّ اَّلَّ

 (۱)گنہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑیا کرتے تھے 

 یعنی انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ۱۔۴٢

 
ْم يََتَغاَمُزْوَن    ْوا ِّبِ  ڮ11َوِاَذا َمرُّ

 ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔

 
ٓ َاْهِلهُِم انَْقلَبُ   ڮ10ْوا فَِكهِْْيَ   َوِاَذا انَْقلَُبْوٓا ِاٰله

 (۱)اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے 

یعنی اہل ایمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل لگیاں کرتے۔ دوسرا مطلب یہ کہ جب  ۱۔۲۱

اپنے گھروں میں لو ٹتے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہتے وہ 

، اس کے باوجود انہوں نے ہللا کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی تحقیر کی انہیں مل جاتا

 (ابن کثیر)اور ان پر حسد کرنے میں ہی مشغول رہے 

 
ُّْوَن    ُٓؤََلِۗء لََضاۗل   11َوِاَذا َرَاْوُِهْ قَالُْوٓا ِانَّ هه

 ہیں۔( بے راہ)اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ 

 
ِفِظْْيَ وَ  ْم حه  ۭ 11َمآ ُاْرِسلُْوا عَلَْْيِ

 (۱)یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے 

یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں کہ ہر وقت مسلمانوں کے  ۱۔۲۲

 اعمال و احوال ہی دیکھتے اور ان پر تبصر کرتے رہیں۔

 
َمنُ  ْيَن اه ِ    11ْوا ِمَن اْلُكفَّاِر يَْضَحُكْوَن  فَالَْيْوَم اَّلَّ

 پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔

 
ِك    يَْنُظُرْوَن  

ِٕ
 ۭ 11عََٰل اَْلََراۗى

 تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہونگے۔

 
   11َهْل ثُٰوَِب اْلُكفَّاُر َما ََكنُْوا يَْفَعلُْوَن  

 (۱)ورا بدلہ پا لیا کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پ

 کافروں کو، جو کچھ وہ کرتے تھے، اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے۔ ۱۔۲٦

 

 

 سورة االنشقاق
 (۴٢۔ تعداد آیات  ۲٤سورة االنشقاق ۔ سورہ نمبر )
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ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 واال ہے شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم

 
َماُۗء انَْشقَّْت       Ǻِاَذا السَّ

 (۱)جب آسمان پھٹ جائے گا 

 یعنی جب قیامت برپا ہوگی۔ ۱۔۱

 
َا َوُحقَّْت      Ąَوَاِذنَْت ِلَرّٰبِ

 (۱)اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اسی کے الئق وہ ہے 

پر غالب ہے اور سب یعنی اس کے یہ الئق ہے کہ سنے اطاعت کرے، اس لئے کہ وہ سب  ۱۔۴

 اس کے ماتحت ہیں اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی کس کو مجال ہے؟

 
ْت       Ǽَوِاَذا اَْلَْرُض ُمدَّ

 (۱)اور جب زمین کھینچ کر پھیال دی جائے گی 

یعنی اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس پر  ۱۔۲

زہ ریزہ کر کے زمین کو ہموار کر کے بچھایا جائے گا۔ اس میں جو پہاڑ وغیرہ ہیں، سب کو ری

 میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی۔

 
  Ćَوَالَْقْت َما ِفْْيَا َوََّتَلَّْت   

 (۱)اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی 

زانے اس کے یعنی اس میں جو مردے دفن ہیں، سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے جو خ ۱۔٤

 بطن میں موجود ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے گی، اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔

 
َا َوُحقَّْت     Ĉَۭوَاِذنَْت ِلَرّٰبِ

 اور اپنے رب پر کان لگائے گی اور اسی الئق وہ ہے۔

 
َِٰك َكْدًحا فَُملهِقْيِه     ٌِ ِاٰله َرب ََّك ََكِد نَْساُن ِان َا اَْلِ َُّيُّ ٓ  Čَّۚيه

تو نے اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ! ے انسانا

 مالقات کرنے واال ہے۔

 
َبٗه ِبَيِمْيِنٖه    ا َمْن ُاْوِِتَ ِكته   Ċفََامَّ

 جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔( اسوقت)تو 

 
ا   َِّسْْيً   Ďفََسْوَف ُُيَاَسُب ِحَساًِب ي

 اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا

 
ْوًرا   ُ ِْ  َاْهِِلٖ َم

ٓ يَْنَقِلُب ِاٰله  Ḍۭوَّ

 ۔(۱)اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا 
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یعنی جو اس کے گھر والوں میں سے جنتی ہونگے۔ یا مراد وہ حور عین اور دلدان ہیں جو  ۱۔٢

 جنتیوں کو ملیں گے۔

 
ا َمْن ُاوْ  َبٗه َوَراَۗء َظهْرِٖه   َوَامَّ    01ِِتَ ِكته

 ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔

 
   00فََسْوَف يَْدُعْوا ثُُبْوًرا   

 تو وہ موت کو بالنے لگے گا۔

 
ا    يَْصٰله َسِعْْيً  ۭ 01وَّ

 اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔

 
ٓ َاْهِِلٖ  َّٗه ََكَن ِِفْ ْوًرا    ِان ُ ِْ  ۭ 01َم

 (۱)خوش تھا ( دنیا میں)یہ شخص اپنے متعلقین میں 

 یعنی دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا، ۱۔۱۲

 
ْوَر    ُ َّْن ُيَّ َّٗه َظنَّ َاْن ل  ڔ01ِان

 اس کا خیال تھا کہ ہللا کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔

 
ٓ ڔ اِ  ا   بَٰله َّٗه ََكَن ِبٖه بَِصْْيً  ۭ 01نَّ َرب

 (۱)کیوں نہیں حاالنکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا 

 یعنی اس سے اس کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں تھا۔ ۱۔۱٢

 
َفِق        01فَََلٓ ُاْقِسُم ِِبلشَّ

 !اور رات کی( ۱)مجھے شفق کی قسم 

اور عشا کا وقت شروع ہونے تک رہتی  شفق جو سورج غروب ہونے پر ظاہر ہوتی ہے ۱۔ ۱٦

 ہے۔

 
َّْيِل َوَما َوَسَق       01َوال

 چیزوں کی قسم۔( ۱)اور اس کی جمع کردہ 

اندھیرا ہوتے ہی ہرچیز اپنے مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے یعنی رات کا  ۱۔۱۷

 اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔

 
ََّسَق     01   َوالَْقَمِر ِاَذا ات

 اور چاند کو جب وہ کامل ہو جاتا ہے۔

 
َكَُبَّ َطَبقًا َعْن َطَبٍق      ۭ 01لَََتْ

 (۱)یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچوگے 

یہاں مراد شدائد ہیں جو قیامت والے دن واقع ہونگے۔ یعنی اس روز ایک سے بڑھ کر  ۱۔۱٢

 (یہ جواب قسم ہے)ایک حالت طاری ہوگی 
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   11ا لَهُْم ََل يُْؤِمنُْوَن   فَمَ 

 انہیں کیا ہوگیا ہے کہ ایمان نہیں التے۔

 
ُن ََل يَْسُجُدْوَن     ُم الُْقْراه  {السجدہ}ڍ10َوِاَذا قُرِي  عَلَْْيِ

 (۱)اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے 

 کرام کا سجدہ کرنا ثابت ہے۔احادیث سے یہاں نبی صلی ہللا علیہ وسلم اور صحابہ  ۱۔۴۱

 
بُْوَن    ْيَن َكَفُرْوا يَُكٰذِ ِ  ڮ11بَِل اَّلَّ

 (۱)بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹال رہے ہیں 

 یعنی ایمان النے کی بجائے جھٹال رہے ہیں۔ ۱۔۴۴

 
ُ َاْعََلُ ِبَما يُْوُعْوَن     ڮ11َواّلٰله

 کھتے ہیں۔اور ہللا تعاٰلی خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں ر

 
ُِهْ ِبَعَذاٍب َاِلْْيٍ   ْ    11فَبَّٰشِ

 انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔

 
ِت لَهُْم َاْجٌر غَْْيُ َمْمُنْوٍن   ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ    11ِاَلَّ اَّلَّ

 ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بیشمار اور نہ ختم ہونے واال اجر ہے۔

 

 

 سورة البروج
 (۴۴۔ تعداد آیات  ۲٢سورة البروج ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ْوجِ     َماِۗء َذاِت الَُْبُ    Ǻَوالسَّ

 (۱)برجوں والے آسمان کی قسم 

ج کی جمع ہے، برج کے اصل معنی ظہور کے ہیں، یہ کواکب کی منزلیں ہیں بروج، بر۱۔۱

جنہیں ان کے محل اور قصور کی حثییت حاصل ہے ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں 

کا حاشیہ بعض نے بروج سے مراد  ٦۱برج کہا جاتا ہے تفصیل کے لیے دیکھیے الفرقان،

کی قسم، بعض کے نزدیک اس سے آسمان کے ستارے لیے ہے۔ یعنی ستارے والے آسمان 

 (فتح القدیر)دروازے یا چاند کی منزلیں مراد ہیں 

 
  Ąَوالَْيْوِم الَْمْوُعْوِد  
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 (۱! )وعدہ کئے ہوئے دن کی قسم

 اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ۱۔۴

 
َمْشهُْوٍد     Ǽَۭوَشاِهٍد وَّ

 (۱)حاضر ہونے والے اور حاضر کئے گئے کی قسم 

ْھٍد اور َمْشھُْوِد کی تفسیر میں بہت اختالف ہے، امام شوکانی نے احادیث و آثار کی بنیاد َشا ۱۔۲

پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت 

کا دن ہے جہاں لوگ حج کے ( ذوالحجہ ٢)کے دن اس کی گواہی دے گا، اور مشہود سے عرفہ 

 ور حاضر ہوتے ہیں۔لئے جمع ا

 
ُب اَْلُْخُدْوِد      Ćقُِتَل َاْْصه

 (۱)خندقوں والے ہالک کئے گئے ( کہ)

یعنی جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہالک کیا، ان کے  ۱۔٤

 لئے ہالکت اور بربادی ہے قتل بمعنی لعن۔

 
  Ĉالنَّاِر َذاِت الَْوقُْوِد  

 (۱)یندھن والی وہ ایک آگ تھی ا

یہ خندقیں کیا تھیں؟ ایندھن والی آگ تھیں، جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لئے  ۱۔٢

 دہکائی گئی تھی۔

 
   Čِاْذ ُِهْ عَلَْْيَا قُُعْوٌد   

 (۱)جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے 

کا تماشہ دیکھ  کافر بادشاہ یا اسکے کارندے، آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جلنے ۱۔٦

 رہے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

 
ُِهْ عَٰله َما يَْفَعلُْوَن ِِبلُْمْؤِمِنْْيَ ُشهُْوٌد     Ċۭوَّ

 اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔

 
ِ الَْعزِيِْز الْ  ُّْؤِمنُْوا ِِبّلٰله ٓ َاْن ي    Ďَحِمْيِد   َوَما نََقُمْوا ِمِْنُْم ِاَلَّ

کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، سوائے اس کے کہ وہ ہللا ( کے کسی اور گناہ)یہ لوگ ان مسلمانوں 

 (۱)غالب الئق حمد کی ذات پر ایمان الئے تھے 

یعنی ان لوگوں کا جرم، جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا، یہ تھا کہ وہ ہللا غالب پر ایمان  ۱۔۲

فصیل جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، مختصراً اگلے صفحہ پر الئے تھے، اس واقع کی ت

 مالحظہ فرمائیں۔

 
ٍء َشهِْيٌد     ُ عَٰله ُكِٰ ََشْ ِت َواَْلَْرِض ۭ َواّلٰله وه مه ْي ََلٗ ُمِْلُ السَّ ِ  Ḍۭاَّلَّ

 جس کے لئے آسمان و زمین کا ملک ہے۔ اور ہللا تعاٰلی کے سامنے ہے ہر چیز۔

شتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا، جب وہ کاہن گز:واقعہ اصحاب اال خدود 

بوڑھا ہوگیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو، جسے میں یہ علم سکھا 

دوں، چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تالش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے 
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لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی  راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا، یہ

باتیں سنتا، جو اسے اچھی لگتیں، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ 

نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، ( شیر یا سانپ وغیرہ)راستے میں ایک بہت بڑے جانور 

صحیح ہے یا راہب؟ اس نے ایک پتھر پکڑا  لڑکے نے سوچا، آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر

اور کہا اے ہللا، اگر راہب کا معاملہ، تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ 

ہے تو اس جانور کو مار دے، تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے یہ کہہ کر اس نے 

اب ! راہب کو بتایا راہب نے کہا، بیٹےپتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ 

تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ لیکن اس دور 

آزمائش میں میرا نام ظاہر نہ کرنا، یہ لڑکا مادر زاد اندھے، برص اور دیگر بیماریوں کا عالج 

نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب  بھی کرتا تھا لیکن ایمان باہلل کی شرط پر، اسی شرط پر اس

کی آنکھیں بھی ہللا سے دعا کر کے صحیح کر دیں۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ 

گے تو میں ہللا سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا فرما دے گا، چنانچہ اس کی دعا سے ہللا شفا یاب 

ہوا، بعض اہل ایمان کو قتل کرا دیا۔ اس  فرما دیتا، یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان

لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے 

پھینک دو، اس نے ہللا سے دعا کی پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب مر گئے اور ہللا 

کہ کہا کہ ایک کشتی میں  نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے

بٹھا کر سمندر کے بیچ لے جا کر اسے پھینک دو، وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی، 

جس سے وہ سب غرق ہوگئے اور یہ بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے ہالک 

ور بِْسِم ہللا َربِّ کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو ا

اْلُغالِم کہہ کر مجھے تیر مار، بادشاہ نے ایسے ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا لیکن سارے 

لوگ پکار اٹھے، کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان الئے، بادشاہ اور زیادہ پریشان ہوگیا۔ چنانچہ 

مان سے انحراف نہ اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ای

کرے اس کو آگ میں پھینک دو، اس طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، 

حتٰی کہ ایک عورت آئی، جس کے ساتھ ایک بچہ تھا وہ ذرا ٹھٹھکی، تو بچہ بول پڑا، اماں صبر 

اس  امام ابن کثیر نے اور بھی بعض واقعات نقل کئے ہیں جو( صحیح مسلم)کر تو حق پر ہے 

سے مختلف ہیں اور کہا ہے، ممکن ہے اس قسم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں 

 (تفصیل کے لئے دیکھئے تفسیر ابن کثیر)

 
َ َولَهُْم عََذاُب  ْيَن فَتَُنوا الُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنهِت ُُثَّ لَْم يَُتْوبُْوا فَلَهُْم عََذاُب ََجََّنَّ ِ  ۭ 01ِق   الَْحرِيْ ِانَّ اَّلَّ

نہ کی تو ان کے ( بھی)بیشک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ 

 لئے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔

 
ِِلَ الَْفْوُز اْلكَ  َِتَا اَْلَِْنهُر ۂ ذه رِْي ِمْن ََتْ ٰهٌت َّتْ ِت لَهُْم َجن ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ  ۭ 00ِبْْيُ   ِانَّ اَّلَّ

بیشک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لئے وہ باغات ہیں جن کے نیچے 

 نہریں بہہ رہی ہیں۔

 
َِٰك لََشِديٌْد     ۭ 01ِانَّ بَْطَش َرب

 (۱)یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ 

تکذیب کرتے  یعنی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت پر آئے جو اس کے رسولوں کی۱۔۱۴

 اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا
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َّٗه ُهَو يُْبِدئُ َويُِعْيُد     ۚ 01ِان

 (۱)وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ 

ور پھر قیامت والے دن یعنی وہی اپنی قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے ا۱۔۱۲

 دوبارہ انہیں اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔

 
   01َوُهَو الَْغُفْوُر الَْوُدْوُد  

 وہ بڑا بخشش کرنے واال اور بہت محبت کرنے واال ہے۔

 
   01ُذو الَْعْرِش الَْمِجْيُد   

 (۱)عرش کا مالک عظمت واال ہے۔ 

وقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش، جو سب سے اوپر ہے وہ اس کا یعنی تمام مخل۱۔۱۲

 مستقر ہے جیسا کہ صحابہ و تابعین اور محدثین کا عقیدہ ہے۔ المجید صاحب فضل و کرم۔

 
اٌل ِلَٰما يُرِيُْد     ۭ 01فَعَّ

 (۱)جو چاہے اسے کر گزرنے واال ہے 

ت کو ٹالنے واال کوئی نہیں ہے نہ یعنی وہ جو چاہے، کر گزرتا ہے اس کے حکم اور مشی ۱۔۱٦

اسے کوئی پوچھنے واال ہی ہے۔ حضرت ابو بکر سے ان کے مرض الموت میں کسی نے 

پوچھا کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں، پوچھا اس نے کیا کہا، انی 

( ابن کثیر) نہیں۔ فعال لما ارید، میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے واال

مطلب یہ تھا کہ معاملہ اب طبیبوں کے ہاتھ میں نہیں رہا میرا آخری وقت آ گیا ہے اور ہللا ہی اب 

 میرا طبیب ہے جس کی مشییت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں۔

 
   01َهْل َاتهىَك َحِديُْث الُْجــُنْوِد   

 (۱)تجھے لشکروں کی خبر ملی ہے؟ 

ن پر میرا عذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، جسے کوئی ٹال نہیں یعنی ا ۱۔۱۷

 سکا۔

 
 ۭ 01ِفْرَعْوَن َوثَُمــْوَد   

 فرعون اور ثمود کی۔( یعنی)

 
ْيَن َكَفُرْوا ِِفْ تَْكِذيٍْب     ِ    01بَِل اَّلَّ

 بلکہ کافر جھٹالنے میں پڑے ہوئے ہیں۔( کچھ نہیں)

 
ُ ِمْن وَّ  اّلٰله ِحْيــطٌ   وَّ ْم مُّ ِ
ِٕ
 ۚ 11َرإِۗى

 (۱)اور ہللا تعاٰلی بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ 

 ہی کا اثبات اور اس کی تاکید ہے۔( ان بطش ربک لشدید)۱۔۴۰

 
ِجْيٌد     ٌن مَّ    10بَْل ُهَو قُْراه

 بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان واال۔
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ْحُفْوٍظ       11ِِفْ لَْوٍِ مَّ

 (۱)لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں 

یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں، ہللا تعاٰلی  ۱۔۴۴

 حسب ضرورت اسے نازل فرماتا ہے۔

 

 

 سورة الطارق
 (۱۷۔ تعداد آیات  ۲٦سورة الطارق ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے شروع کرتا ہوں میں

 
اِرِق      َماِۗء َوالطَّ    Ǻَوالسَّ

 قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔

 
اِرُق    ىَك َما الطَّ   Ąَوَمآ َاْدره

 تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟

 
  Ǽاِقُب   النَّْجُم الثَّ 

 (۱)وہ روشن ستارہ ہے 

طارق سے مراد؟ خود قرآن نے واضح کر دیا۔ روشن ستارہ طارق ہے جس کے لغوی معنی  ۱۔۲

کھٹکھٹانے کے ہیں، لیکن طارق رات کو آنے والے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی 

 ودار ہوتے ہیں۔طارق اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو نم

 
ا عَلَْْيَا َحاِفـظٌ   َّمَّ  Ćِۭاْن ُكُّ نَْفٍس ل

 (۱)کوئی ایسا نہیں جس پر نہگبان فرشتہ نہ ہو 

یعنی ہر نفس پر ہللا کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے  ۱۔٤

 ں۔اعمال لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی حفاطت کرنے والے فرشتے ہی

 
نَْساُن ِممَّ ُخِلَق     Ĉۭفَلَْيْنُظِر اَْلِ

 (۱)انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ 

یعنی منی سے جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نکلتی ہے۔ یہی قطرہ آب رحم عورت ۱۔۲

 میں جر ہللا کے حکم سے حمل کا باعث بنتا ہے۔

 
اٍۗء َداِفٍق       Čُخِلَق ِمْن مَّ

 وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔
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ِب   
ِٕ
اۗى َ لِْب َوالَتَّ ُرُج ِمْنْۢ بَْْيِ الصُّ ْ  ۭ Ċُيَّ

 (۱)جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ 

کہا جاتا ہے کہ پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ۱۔۷

 نی اس لیے کہا کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتا ہے۔ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک پا

 
َّٗه عَٰله َرْجِعٖه لََقاِدٌر    ۭ Ďِان

 (۱)بیشک وہ اسے پھیر النے پر یقیناً قدرت رکھنے واال ہے 

یعنی انسان کے مرنے کے بعد، اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بعض کے نزدیک اس  ۱۔۲

دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں کا مطلب ہے کہ وہ اس قطرہ آب کو 

سے وہ نکال تھا پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری نے زیادہ صحییح قرار 

 دیا ہے۔

 
ُر  
ِٕ
اۗى َ َِّ   Ḍيَْوَم تُْبَٰل ال

 (۱)جس دن پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 

پر جزا و سزا ہوگی بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر غدر  یعنی ظاہر ہو جائیں گے کیونکہ ان۱۔٢

کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعالن کر دیا جائے گا کہ ( بدعہدی)

 (صحیح بخاری)یہ فالں بن فالں کی غداری ہے۔ 

 
ََل ََنِِصٍ   ٍة وَّ  ۭ 01فََما ََلٗ ِمْن قُوَّ

 (۱)دگار۔ تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مد

یعنی خود انسان کے پاس اتنی قوت نہ ہوگی کہ وہ خدا کے عذاب سے بچ جائے نہ کسی ۱۔۱۰

 اور طرف اس کو کوئی ایسا مددگار مل سکے گا جو اس کو ہللا کے عذاب سے بچا دے۔

 
ْجعِ    َماِۗء َذاِت الرَّ    00َوالسَّ

 (۱)بارش والے آسمان کی قسم 

ں اس لئے بارش کو َرْجع کہا اور بطور شگون عرب بارش عرب بارش کو رجع کہتے ہی ۱۔۱۱

 کو کہتے تھے تاکہ وہ بار بار ہوتی رہے۔

 
ْدٌِ       01َواَْلَْرِض َذاِت الصَّ

 (۱)اور پھٹنے والی زمین کی قسم 

یعنی زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو اس سے چشمہ  ۱۔۱۴

طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹے گی، سارے مردے زندہ ہو کر باہر  جاری ہوتا ہے اور اسی

 نکل آئیں گے۔ اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا۔

 
َّٗه لََقْوٌل فَْصٌل       01ِان

 (۱)البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے واال کالم ہے۔ ( قرآن)بیشک یہ 

ہے جس سے حق اور باطل دونوں  یہ جواب قسم ہے، یعنی کھول کر بیان کرنے واال۱۔۱۲

 واضح ہو جاتے ہیں۔
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َما ُهَو ِِبلْهَْزِل    ۭ 01وَّ

 (۱)بات نہیں ( اور بےفائدہ)یہ ہنسی کی 

کی ضد ہے، یعنی ایک ( قصد اور ارادہ)یعنی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے  ۱۔۱٤

 واضح مقصد کی حامل کتاب ہے، لہو و لعب کی طرح بےمقصد نہیں۔

 
   01ْم يَِكْيُدْوَن َكْيًدا   ِاِنَُّ 

 (۱)البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں 

یعنی نبی صلی ہللا علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں، اس کو ناکام کرنے کے لئے  ۱۔۱٢

سازشیں کرتے ہیں، یا نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو دھوکا اور فریب دیتے ہیں اور منہ پر ایسی 

 میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔باتیں کرتے ہیں کہ دل 

 
اَِكْيُد َكْيًدا     ښ01وَّ

 (۱)اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں 

یعنی میں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں، میں بھی ان کے خالف تدبیر کر  ۱۔۱٦

رہا ہوں یا ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں، جو برے مقصد کے لئے ہو تو بری اور مقصد نیک 

 و بری نہیں۔ت

 
ِفرِْيَن َاْمهِلْهُْم ُرَويًْدا       01فََمــهِِٰل اْلكه

 انہیں تھوڑے دن چھوڑ دے۔( ۱)تو کافروں کو مہلت دے 

 یعنی ان کے لئے جلدی عذاب کا سوال نہ کر بلکہ انہیں کچھ مہلت دے دے۔ ۱۔۱۷

 

 

 سورة األعلى
 (۱٢۔ تعداد آیات  ۲۷سورة األعلى ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ       ِبْسِم  ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
َِٰك اَْلَْعَٰل   َ َرب ْْ ِح ا بِٰ   Ǻس َ

 (۱)اپنے بہت ہی بلند ہللا کے نام کی پاکیزگی بیان کر 

ں ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی یعنی ایسی چیزوں سے ہللا کی پاکیزگی اس کے الئق نہی ۱۔۱

مسند احمد )صلی ہللا علیہ وسلم اس کے جواب میں پڑھا کرتے تھے، ُسْبَحاَن َربََّی ا الَّْعلَٰی 

 (۱۔۴۲۴

 
ى    ْي َخلََق فََسٰوه ِ  ۽Ąاَّلَّ

 (۱)جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ 

 ۷دیکھیے سورة انفطار کا حاشیہ نمبر ۱۔۴
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َر  ْي قَدَّ ِ ى   َواَّلَّ  ۽Ǽفَهَده

 (۱)اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی ( ٹھیک ٹھاک)اور جس نے 

یعنی نیکی اور بدی کی، ضروریات زندگی، اشیا کی جنسوں کی، ان کی انواع و صفات اور  ۱۔۲

خصوصیات کا اندازہ فرما کر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرما دی تاکہ انسان ان سے 

 استفادہ حاصل کرے۔

 
ى   َوا ْيٓ َاْخَرَج الَْمْرعه ِ  ۽Ćَّلَّ

 (۱)اور جس نے تازہ گھاس پیدا کیا۔ 

 جسے جانور چرتے ہیں۔۱۔٤

 
ى     Ĉۭفََجَعَِلٗ غُثَاًۗء َاْحوه

 (۱)سیاہ کوڑا کر دیا۔ ( سکھا کر)پھر اس نے اس کو 

 گھاس خشک ہو جائے تو اسے غثاء کہتے ہیں، احوی سیاہ کر دیا۔۱۔۲

 
ُنْقرِـَُك فَََل تَ  ٓ  س َ َه ْ   Čن

 (۱)ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بولے گا 

حضرت جبرائیل علیہ السالم وحی لے کر آتے تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ  ۱۔٦

جائے ہللا تعاٰلی نے فرمایا اس طرح جلدی نہ کریں، نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھوائیں گے، 

بھولیں گے نہیں۔ مگر جسے ہللا چاہے گا لیکن یعنی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے۔ پس آپ 

ہللا نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ 

 (فتح القدیر)جن کو ہللا منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ کو بھلوا دے گا 

 
َّٗه يَْعََلُ الَْجـهَْر َومَ  ُ   ۭ ِان ى  ِاَلَّ َما َشاَۗء اّلٰله فه  Ċۭا َُيْ

 (۱)مگر جو کچھ ہللا چاہے، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ 

یہ بھی عام ہے جہر قرآن کا وہ حصہ ہے جسے رسول ہللا یاد کرلیں اور جو آپ کے سینے ۱۔۷

سے محو کر دیا جائے وہ مخفی ہے۔ خفی چھپ کر عمل کرے اور جہر ظاہر ان سب کو ہللا 

 جانتا ہے۔

 
َك  ُ ِِٰ َ ى   َونُي ه ِْ  ښĎِللْيُ

 (۱)ہم آپ کیلئے آسانی پیدا کر دیں گے 

یہ بھی عام ہے۔ ہم آپ پر وحی آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا  ۱۔۲

آسان ہو جائے ہم آپ کے اس طریقے سے رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا، ہم جنت واال عمل 

لیے ایسے اقوال وافعال آسان کر دیں گے جن میں آپ کے لئے آسان کر دیں گے۔ ہم آپ کے 

خیر ہو اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو سہل، مستقیم، اور معتدل ہوگی 

 جس میں کوئی کجی، عسر اور تنگی نہیں ہوگی۔

 
ى    ْكره ََّفَعِت اَّٰلِ  ۭ Ḍفََذكِْٰر ِاْن ن

 (۱)تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ 
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یعنی وعظ ونصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی، یہ وعظ ونصیحت اور ۱۔٢

تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرمایا۔ امام شوکانی کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ 

نصیحت کرتے رہیں،چاہے فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ انداز و تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ 

 تھی۔ کے لیے ضروری

 
ْٰشه    كَُّر َمْن ُيَّ َيذَّ    01س َ

 (۱)ڈرنے واال تو نصیحت لے گا۔ 

یعنی آپ کی نصیحت سے وہ یقینا عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں ہللا کا خوف ہوگا، 

 ان میں خشیت الہی اور اپنی اصالح کا جذبہ مزید قوی ہوگا۔

 
   00َويََتَجنَُُّبَا اَْلَْشَقى   

 (۱)س سے گریز کرے گا۔ بد بخت ا( ہاں)

یعنی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ ان کا کفر پر اصرار ہللا کی ۱۔۱۱

 معصیتوں میں انہماک جاری رہتا ہے۔ب

 
ى    ْي يَْصَٰل النَّاَر اْلُكَْبه ِ  ۚ 01اَّلَّ

 جو بڑی آگ میں جائے گا۔

 
 ۭ 01ُُثَّ ََل يَُمْوُت ِفْْيَا َوََل َُيْٰيه   

 (۱)بلکہ حالت نزع میں پڑا رہے گا۔ )پھر نہ مرے گا نہ جئے گا  جہاں

ان کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر ۱۔۱۲

جہنم میں رہ گئے ہوں گے انہیں ہللا تعاٰلی ایک طرح کی موت دے دے گا حتی کہ وہ آگ میں 

انبیاء وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل جل کر کوئلہ ہو جائیں گے پھیر ہللا تعاٰلی 

میں نکالے گا، ان کو جنت کی نہر میں ڈاال جائے گا، جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے جس سے 

صحیح مسلم، کتاب )وہ اس طرح اٹھیں گے جیسے سیالب کے کورے سے دانہ اگ آتا ہے۔ 

 (االیمان

 
   01قَْد َافْلََح َمْن تََزٰٰكه   

 (۱)نے فالح پائی جو پاک ہوگیا بیشک اس 

 جنہوں نے اپنے نفس کو اخالق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک کی آلودگی سے پاک کر لیا۔ ۱۔۱٤

 
ِٰٖه فََصٰٰله   َ َرب ْْ  ۭ 01َوَذَكَر ا

 اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پرھتا رہا۔

 
نَْيا   وَة الُّ  ڮ01بَْل تُـْؤِثُرْوَن الَْحيه

 ن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔لیک

 
َابْقهى   ِخَرُة َخْْيٌ وَّ  ۭ 01َواَْله

 (۱)اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے 
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کیونکہ دنیا اور اس کی ہرچیز فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اس  ۱۔۱۷

 تا۔لئے عاقل فانی چیز کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہیں دی

 
ُحِف اَْلُْوٰله    َذا لَِفي الصُّ    01ِانَّ هه

 یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔

 
ِهْْيَ َوُمْوٰسه    ِف ِابْره    01ُْصُ

 ابراہیم اور موسٰی کی کتابوں میں۔( یعنی)

 

 

 سورة الغاشیة
 (۴٦۔ تعداد آیات  ۲۲سورة الغاشیة ۔ سورہ نمبر )

 
ِن الرَّ  ْْحه ِ الرَّ  ِحْْيِ       ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
 Ǻَۭهْل َاتهىَك َحِديُْث الَْغاِشـَيِة    

 ۔(۱)کی خبر پہنچی ہے ( قیامت)کیا تجھے بھی چھپا لینے والی 

 ڈھانک لیں گی۔غاشیہ سے مراد قیامت ہے، اس لئے کہ اس کی ہولناکیاں تمام مخلوق کو ۱۔۱
 

ٍذ َخاِشَعٌة  
ِٕ
َّْوَمى  Ąُوُجْوٌه ي

 (۱)اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہونگے۔ 

یعنی کافروں کے چہرے، خاشعۃ جھکے ہوئے، پست اور ذلیل، جیسے نمازی، نماز کی ۱۔٤

 حالت میں عاجزی سے جھکا ہوتا ہے۔

 
ِصَبٌة      Ǽعَاِمََلٌ َنَّ

 (۱)محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہونگے ( اور)

یعنی انہیں اتنا پر مشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اس کا دوسرا  ۱۔۲

مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کے تھکے ہوئے ہونگے یعنی بہت عمل کرتے رہے، لیکن وہ 

عمل باطل مذہب کے مطابق بدعات پر مبنی ہونگے، اس لئے عبادت اور سخت اعمال کے 

َعِملَۃ، )ں جائیں گے۔ چنانچہ اس مفہوم کی روح سے حضرت ابن عباس نے باوجود جہنم می

 (صحیح بخاری)سے نصارٰی مراد لئے ہیں ( نَّاِصیَۃ

 
  Ćتَْصٰله ََنًرا َحاِميًَة   

 اور دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔

 
ِنَيٍة    ى ِمْن عَْْيٍ اه  Ĉۭتُْسقه
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 (۱)نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پالیا جائے گا۔ 

 (فتح القدیر)یہاں وہ سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہاء کو پہنچی ہوئی ہو۔ 

 
   Čلَيَْس لَهُْم َطَعاٌم ِاَلَّ ِمْن َْضِيْعٍ   

 (۱)ان کے لئے کانٹے دار درختوں کے سوا اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔ 

کھانا پسند نہیں کرتے، یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے پر جانور بھی 

بہرحال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ، بدمزہ، اور ناپاک ترین کھانا ہوگا جو جزو بدن 

 بنے گا نہ اس سے بھوک ہی مٹے گی۔

 
 Ċَۭلَّ يُْسِمُن َوََل يُْغِنْ ِمْن ُجْوٌٍ  

 جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔

 
ٌة  ُِعَ ٍذ َنَّ

ِٕ
َّْوَمى   Ď   ُوُجْوٌه ي

 حال ہونگے۔( آسودہ)بہت سے چہرے اس دن تروتازہ اور 

 
   Ḍِلَٰسْعِْيَا َراِضَيٌة   

 اپنی کوشش پر خوش ہونگے۔

 
   01ِِفْ َجنٍَّة عَاِلَيٍة   

 بلند و باال جنتوں میں ہونگے۔

 
 ۭ 00َلَّ تَْسَمُع ِفْْيَا ََلِغَيًة   

 جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔

 
 ۘ 01ْْيٌ َجاِريٌَة   ِفْْيَا عَ 

 جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔

 
ْرفُْوعٌَة    ٌر مَّ    01ِفْْيَا ُْسُ

 اس میں اونچے اونچے تخت ہونگے۔( اور)

 
ْوُضْوعٌَة   اَْكَواٌب مَّ    01وَّ

 ۔(ہونگے)اور پینے کے برتن رکھے ہوئے 

 
نََماِرُق َمْصُفْوفٌَة      01وَّ

 (۱) اور قطار میں لگے ہوئے تکیے ہونگے۔

یہ اہل جنت کا تذکرہ ہے جو جہنمیوں کے برعکس نہایت آسودہ حال اور ہر قسم کی آسائشوں 

 سے بہرور ہوں گے۔

 
َزَراِِبُّ َمْبثُْوثٌَة    ۭ 01وَّ

 اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہونگی۔
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ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت      ۪ 01َافَََل يَْنُظُرْوَن ِاَٰل اَْلِ

 (۱)یکھتے وہ کس طرح پیدا کئے کیا یہ اونٹوں کو نہیں د

اونٹ عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری یہ تھی، اس لیے ہللا نے اس کا ۱۔۱۷

تذکرہ کیا یعنی اونٹ کی خلقت پر غور کرو، ہللا نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا اور کتنی قوت 

ور تابع ہے، تم اس پر و طاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے باوجود وہ تمہارے لئے نرم ا

جتنا چاہو بوجھ الدھ دو وہ انکار نہیں کرے گا اور تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا عالوہ ازیں اس 

کا گوشت تمہارے کھانے کے لئے، اسکا دودھ تمہارے پینے کے لئے اور اس کی اون، گرمی 

 حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔

 
َماِۗء َكْيَف ُرِفَعْت     ۪ 01َوِاَٰل السَّ

 (۱)اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا۔ 

یعنی آسمان کتنی بلندی پر ہے پانچ سو سال کی مسافت پر پھیر بھی بغیر ستون کے وہ ۱۔۱۲

 کھڑا ہے اس میں کوئی شگاف اور کجی نہیں نیز ہم نے اسے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے۔

 
 ۪ 01َوِاَٰل الِْجَباِل َكْيَف نُِصبَْت     

 (۱)ں کی طرف کس طرح گاڑھ دیئے گئے ہیں۔ اور پہاڑو

یعنی کس طرح اس کو زمین پر میخوں کی طرح گاڑھ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، نیز ۱۔۱٢

 ان میں جو معدنیات اور دیگر منافع ہیں وہ اس کے عالوہ ہیں۔

 
 ۪ 11َوِاَٰل اَْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت   

 (۱)اور زمین کی طرف کس طرح بچھائی گئی ہے۔ 

یعنی کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے وہ اس پر چلتا ۱۔۴۰

 پھرتا ہے کاروبار کرتا ہے اور فلک بوس عمارتیں بناتا ہے۔

 
ََّمآ َانَْت ُمَذكٌِٰر     ۭ 10فََذكِْٰر      ِان

 (۱)آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں ( کیونکہ)پس آپ نصیحت کر دیا کریں 

 نی آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے، اس کے عالوہ یا اس سے بڑھ کر نہیں۔یع ۱۔۴۱

 
ْيِطٍر   ْم ِبُمَص     11لَْسَت عَلَْْيِ

 آپ کچھ ان پر دروغہ نہیں ہیں۔

 
   11ِاَلَّ َمْن تََوٰٰله َوَكَفَر   

 جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے۔! ہاں

 
ُ الَْعَذاَب اَْلَْكََبَ  بُُه اّلٰله  ۭ 11   فَُيَعٰذِ

 (۱)اسے ہللا بہت بڑا عذاب دے گا۔ 

 یعنی جہنم کا دائمی عذاب۔۱۔۱

 
   11ِانَّ ِالَْينَآ ِاََّيَّبُْم  
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 بیشک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔

 
   11ُُثَّ ِانَّ عَلَْينَا ِحَساَّبُْم 

 (۱)اور بیشک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ 

حاسبنا حسابا یسیرا۔ پڑھا جائے، یہ دعا تو نبی کریم مشہور ہے کہ اس کے جواب میں اللھم ۱۔۴

صلی ہللا علیہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ اپنی بعض نمازوں میں پڑھتے تھے، جیسا کہ سورة 

 انشقاق میں گزرا لیکن اس کے جواب میں پڑھنا یہ آپ سے ثابت نہیں۔

 

 

 سورة الفجر
 (۲۰۔ تعداد آیات  ۲٢سورة الفجر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِبْسمِ  ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
  Ǻَوالَْفْجِر   

 (۱! )قسم ہے فجر کی

 اس سے مراد مطلق فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر نہیں۔۱۔۱

 
   Ąَولََياٍل َعّْشٍ 

 (۱! )اور دس راتوں کی

کثر مفسرین کے نزدیک ذو الحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ جن کی فضیلت اس سے ا ۱۔۴

احادیث سے ثابت ہے، نبی کریم نے فرمایا عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح ہللا کو سب 

سے زیادہ محبوب ہیں، حتی کہ جہاد فی سبیل ہللا بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس جہاد کے جس 

 (البخاری، کتاب العیدین، باب فضل العمل فی ایام التشریق)ئے۔ میں انسان شہید ہو جا

 
ْفعِ َوالَْوْتِر  الشَّ    Ǽوَّ

 (۱)۔ !جفت اور طاق کی 

اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں بعض ۱۔۲

کے عالوہ  کہتے ہیں کہ یہ دراصل مخلوق کی قسم ہے اس لیے کہ مخلوق جفت یا طاق ہے اس

 نہیں۔

 
 ِ ِْ َ َّْيِل ِاَذا ي  Ćَۚوال

 (۱)رات جب چلنے لگے۔ 

 آتے جاتے دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔( چلنا)یعنی جب آئے اور جب جائے، کیونکہ سیر ۱۔٤

 
ْي ِحْجٍر  ِ ِِلَ قََسٌم َِّلٰ  Ĉَۭهْل ِِفْ ذه
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 (۱)کیا ان میں عقلمند کے واسطے کافی قسم ہے 

سمیں بہ اشیا کی طرف اشارہ ہے یعنی کیا ان کی قسم اہل عقل و دانش ٰذلَِک سے مذکورہ ق ۱۔٢

کے واسطے کافی نہیں۔ حجر کے معنی ہیں روکنا، منع کرنا، انسانی عقل بھی انسان کو غلط 

کاموں سے روکتی ہے اس لیے عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ آگے بہ طریق استشہاد ہللا تعاٰلی 

ے ہیں جو تکذیب وعناد کی بناء پر ہالک کی گئی تھیں، مقصد بعض ان قوموں کا ذکر فرما رہ

اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی اسی 

 طرح مواخذہ ہو سکتا ہے جیسے گزشتہ قوموں کا ہللا نے کیا۔

 
َُّك ِبَعاٍد     ۽Čَالَْم تََر َكْيَف فََعَل َرب

 ۔(۱)دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا کیا آپ نے نہیں 

ان کی طرف حضرت ہود علیہ السالم کو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے جھٹالیا،  ۱۔٦

باآلخر ہللا تعاٰلی نے سخت ہوا کا عذاب بھیجا۔ جو متواتر سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی اور 

 انہیں نہس تہس کر کے رکھ دیا۔

 
 ۽Ċَذاِت الِْعَماِد   ِاَرَم 

 (۱)ستونوں والے ارم کے ساتھ 

ارم یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے، ان کا سلسلہ نسب ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن ۱۔۷

ذات العماد سے اشارہ ہے ان کی قوت وطاقت اور دراز قامتی کی طرف، عالوہ ( فتح القدیر)نوح 

کھتے تھے اور نہایت مضبوط بنا دوں پر عظیم الشان ازیں وہ فن تعمیر میں بھی بری مہارت ر

 عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ذات العماد میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں۔

 
لَْق ِمثْلُهَا ِِف الِْبََلِد    َِّّتْ لَْم ُُيْ  ۽Ďال

 ہوئی۔( ۱)جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں 

ت وطاقت والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی، یہ قوم کہا یعنی ان جیسی دراز قامت اور قو۱۔۲

 ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟( من اشد منا قوة)کرتی تھی 

 
َر ِِبلَْواِد     ْٰ ْيَن َجابُوا الصَّ ِ  Ḍَوثَُمْوَد اَّلَّ

 (۱)اور ثمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ 

ی ہللا نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صالحیت وقوت عطا کی یہ حضرت صالح کی قوم تھ۱۔٢

تھی، حتی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے، جیسا 

 (328:۔الشعراء48( ۘ  ۱٤٢َوتَْنِحتُْوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُیُْوتًا ٰفِرِھْیَن   )کہ قرآن نے کہا ہے 

 
 ۽01ْوًَتِد   َوِفْرَعْوَن ِذي اَْلَ 

 (۱)اور فرعون کے ساتھ جو میخوں واال تھا 

اس کا مطلب ہے کہ بڑے لشکروں واال تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جنہیں  ۱۔۱۰

میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ یا اس کے ظلم وستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے 

 وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔

 
ْيَن  ِ  ۽00َطَغْوا ِِف الِْبََلِد   اَّلَّ

 ان سبھوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا۔
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ْوا ِفْْيَا الَْفَساَد     ۽01فَاَْكََثُ

 اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔

 
َُّك َسْوَط عََذاٍب   ْم َرب  ڌ01فََصبَّ عَلَْْيِ

 (۱)آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ 

سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ برباد یا انہیں عبرتناک انجام سے  یعنی ان پر آسمان۱۔۱۲

 دوچار کر دیا۔

 
ََّك لَِبالِْمْرَصاِد     ۭ 01ِانَّ َرب

 (۱)یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ 

یعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا ۱۔۱٤

 دیتا ہے۔

 
ٓ اَْكَرَمِن   فََامَّ  ْ ُّٗه فَاَْكَرَمٗه َونَعََّمٗه ڏ فَيَُقْوُل َرِٰبِ نَْساُن ِاَذا َما ابَْتلهىُه َرب  ۭ 01ا اَْلِ

کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہنے ( کا یہ حال ہے)انسان 

 (۱)لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا 

عزت و دولت کی فروانی عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلط  یعنی جب کسی کو ۱۔۱٢

فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہللا اس پر بہت مہربان ہے، حاالنکہ فروانی امتحان اور آزمائش 

 کے طور پر ہوتی ہے۔

 
ٓ َاَهانَِن   ْ آ ِاَذا َما ابَْتلهىُه فََقَدَر عَلَْيِه ِرْزقَٗه ڏ فَيَُقْوُل َرِٰبِ  ۚ 01 َوَامَّ

اور جب وہ اسکو آزماتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب 

 (۱)۔ (اور ذلیل کیا)نے میری توہین کی 

 یعنی وہ تنگی میں مبتال کر کے آزماتا ہے تو ہللا کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے۔۱۔۱٦

 
   01  لَُكَّ بَْل َلَّ تُْكرُِمْوَن الَْيِتْْيَ 

 (۴)لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ( ہی)کہ تم ( بات یہ ہے)بلکہ ( ۱)ایسا ہرگز نہیں 

یعنی بات اس طرح نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ ہللا تعاٰلی مال اپنے محبوب بندوں کو ۱۔۱۷

صل بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی اور وہ اپنے اور بیگانوں دونوں کو مبتال کرتا ہے۔ ا

مدار دونوں حالتوں میں ہللا کی اطاعت پر ہے جب ہللا مال دے تو ہللا کا شکر کرے، تنگی آئے 

 تو صبر کرے۔ 

نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ  ۴۔۱۷

ے۔ پھر اپنی اچھا برتاؤ کیا جائے اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائ

انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے واال جنت میں اس طرح ساتھ 

 (ابو داؤد)ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں 

 
ْوَن عَٰله َطَعاِم الِْمْسِكْْيِ    ۗـضُّ   01َوََل ََته

 ب نہیں دیتے۔اور مسکینوں کو کھالنے کی ایک دوسرے کو ترغی
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ا    َّمًّ اَث الَُْكً ل َ ُُكُْوَن الَتُّ    01َوًَتْ

 (۱)میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ ( مردوں کی)اور 

 یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حالل طریقے سے حرام طریقے سے۔۱۔۱٢

 
بُّْوَن الَْماَل ُحبًّا ََجًّا    َُتِ  ۭ 11وَّ

 اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔

 
ٓ ِاَذا ُدكَِّت اَْلَْرُض َدَكًّ َدَكًّ       10لَُكَّ

 یقیناً جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔

 
َُّك َوالَْمَِلُ َصفًّا َصفًّا    َجاَۗء َرب  ۚ 11وَّ

 (۱( )آ جائیں گے)آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر ( خود)اور تیرا رب 

ت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے، قیام ۱۔۴۴

 کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی اس طرح سات صفیں ہونگیں۔ جو زمین کو گھیر لیں گی۔

 
ى  ْكره ََّتَذكَُّر اَْلِنَْساُن َوَاّٰنه ََلُ اَّٰلِ ٍذ ي

ِٕ
َ   ڏ يَْوَمى ذٍۢ ِِبَهََّنَّ

ِٕ
َء يَْوَمى  ۭ 11َوِجاْيۗ

اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اسکے ( ۱)گی اور جس دن جہنم بھی الئی جائے 

 (۴)سمجھنے کا فائدہ کہاں 

ستر ہزار لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار  ۱۔۴۲

اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا ( صحیح مسلم)فرشتے ہونگے جو اسے کھینچ رہے ہونگے 

م مقرب اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یارب کر دیا جائے گا پس اسے دیکھ کر تما

 (فتح القدیر)نفسی نفسی پکاریں گے۔ 

یعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنے کفر و معاصی پر  ۴۔۴۲ 

 نادم ہوگا، لیکن اس روز ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

 
 ۚ 11ْمُت ِلَحَياِِتْ  يَُقْوُل يهلَْيتَِنْ قَدَّ 

 (۱)وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ 

 یہ افسوس اور حسرت کا اظہار، اسی ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائدہ مند نہیں ہوگی۔۱۔۴٤

 
ُب عََذابَٗهٓ َاَحٌد    ٍذ َلَّ يَُعٰذِ

ِٕ
   11فَيَْوَمى

 سا عذاب کسی نہ ہوگا۔پس آج ہللا کے عذاب جی

 
ََل يُْوِثُق َوََثقَٗهٓ َاَحٌد     ۭ 11وَّ

 (۱)نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قیدو بند ہوگی۔ 

اس لیے کہ اس روز تمام اختیارات صرف ایک ہللا کے پاس ہوں گے، دوسرے کسی کو اس کے 

رش تک نہیں کر سامنے رائے یادم زنی نہیں ہوگا حتی کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفا

سکے گا ایسے حاالت میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ ہللا کی قید وبند میں 

جکڑے ہوں گے، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا،چہ جائیکہ اس کا کچھ اندازہ ممکن 

ختلف ہو، یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا لیکن اہل ایمان وطاعت کا حال اس سے بلکل م

 ہوگا جیسا کہ اگلی آیات میں ہے۔
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نَُّة   
ِٕ
يََُّتَا النَّْفُس الُْمْطَمى َ ٓ  ڰ11َّيه

 اے اطمینان والی روح۔

 
ْرِضيًَّة    ِِٰك َراِضَيًة مَّ  ۚ 11اْرِجِعْيٓ ِاٰله َرب

 (۱)تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش۔ 

اور ان نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت  یعنی اس کے اجر و ثواب۱۔۴۲

میں تیار کی ہیں بعض کہتے ہیں قیامت والے دن کہا جائے گا بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت 

بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اسی طرح قیامت والے دن بھی اسے یہ کہا جائے گا جو یہاں 

والے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم نے ایک مذکور ہے، حافظ ابن کثیر نے ابن عساکر کے ح

آدمی کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اللھم انی اسالک نفسا، بک مطمئنہ، تومن بلقائک، وترضی 

 بقضائک، وتقنع بعطائک۔

 
ِدْي       11فَاْدُخِٰلْ ِِفْ ِعبه

 پس میرے خاص بندوں میں داخل ہوجا۔

 
   11َواْدُخِٰلْ َجنَِّّتْ   

 یں چلی جا۔اور میری جنت م

 

 

 سورة البلد
 (۴۰۔ تعداد آیات  ٢۰سورة البلد ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
َذا الَْبَِلِ        Ǻََلٓ ُاْقِسُم ِّبه

 (۱)میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں 

اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں اس وقت، جب سورت کا نزول ہوا، نبی کریم  ۱۔۱

صلی ہللا علیہ وسلم کا قیام تھا، آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا جائے پیدائش بھی یہی شہر تھا۔ یعنی 

ہللا نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے مولد و مسکن کی قسم کھائی، جس سے اس کی عظمت کی 

 وضاحت ہوتی ہے۔مزید 

 
ۢـْل  ِّبهَذا الَْبَِلِ      Ąَوَانَْت ِح

 (۱)اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں 

یہ اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا، اس وقت ہللا نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم  ۱۔۴

کے لئے اس شہر حرام میں قتال کو حالل فرما دیا تھا جب کہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے 
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چنانچہ حدیث میں ہے، نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو ہللا نے اس وقت سے 

حرمت واال بنایا ہے، جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کئے۔ پس یہ ہللا کی ٹھہرائی ہوئی 

حرمت سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں، 

رف دن کی ایک ساعت کے لئے حالل کیا گیا تھا اور آج اس کی حرمت پھر میرے لئے اسے ص

اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال کے لئے دلیل میری لڑائی کو پیش 

کرے تو اس سے کہو کہ ہللا کے رسول کو تو اس کی اجازت ہللا نے دی تھی جب کہ تمہیں یہ 

 (یصحیح بخار)اجازت اس نے نہیں دی 

 
َما َوَلَ       Ǽَوَواِلٍ وَّ

 (۱)انسانی باپ اور اوالد کی ( قسم ہے)اور 

بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السالم اور ان کی اوالد لی ہے اور بعض کے  ۱۔۲

 نزدیک یہ عام ہے، ہر باپ اور اس کی اوالد اس میں شامل ہے۔

 
نَْساَن ِِفْ َكَبٍد     ۭ Ćلََقْد َخلَْقنَا اَْلِ

 (۱)مشقت میں پیدا کیا ہے ( بڑی)یقیناً ہم نے انسان کو 

یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ امام طبری نے اس مفہوم کو  ۱۔٤

 اختیار کیا ہے، یہ جواب قسم ہے۔

 
َّْقِدَر عَلَْيِه َاَحٌد   َّْن ي َسُب َاْن ل  ۘ Ĉَاَُيْ

 (۱)یں نہیں کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس م

 یعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں۔ ۱۔٢

 
َُّبًدا    ۭ Čيَُقْوُل َاْهلَْكُت َماًَل ل

 (۱)ہے کہ میں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈاال ( پھرتا)کہتا 

یعنی دنیا کے معامالت اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر  ۱۔٦

 ے۔لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہ

 
َّْم يََرٗهٓ َاَحٌد    َسُب َاْن ل  Ċَۭاَُيْ

 (۱)سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ ( یوں)کیا 

۔ اس طرح ہللا کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے ۱۔۷

 تعاٰلی اپنے واال نہیں؟ حاالنکہ ہللا سب کچھ دیکھ رہا ہے جس پر وہ اسے جزا دے گا، آگے ہللا

 بعض انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ ایسے لوگ عبرت پکڑیں۔

 
ٗ َعْينَْْيِ    َعْل َلَّ    Ďَالَْم ََنْ

 (۱)کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں 

 جن سے دیکھتا ہے۔ ۱۔۲

 
َشَفتَْْيِ     Ḍَوِلَساًَن وَّ

 (۱)بنائے۔ ( نہیں)زبان اور ہونٹ 
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تا ہے اور مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے ہونٹوں سے وہ بولنے اور کھانے زبان سے وہ بول۱۔٢

کے لیے مدد حاصل کرتا ہے عالوہ ازیں وہ اس کے چہرے اور منہ کے لیے خوب صورتی کا 

 بھی باعث ہیں۔

 
ُه النَّْجَدْيِن     ۚ 01َوَهَديْنه

 (۱)ہم نے دکھا دیئے اس کو دونوں راستے 

کی بھی اور ایمان کی بھی، سعادت کی بھی اور بد بختی کی بھی، یعنی خیر کی بھی شر  ۱۔۱۰

دو پستانوں کی طرف ( ماں کے)جیسے فرمایا، بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے، ہم نے انسان کی 

رہنمائی کر دی یعنی وہ عالم شیر خوارگی میں ان سے خوراک حاصل کرے لیکن پہال مفہوم 

 زیادہ صحیح ہے۔

 
 ڮ00َة   فَََل اقْتََحَم الَْعَقبَ 

 (۱)سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا 

عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو یہ عام طور پر نہایت دشوار گزار ۱۔۱۱

( ڮ33فاََل اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ  )ہوتا ہے۔ یہ جملہ یہاں استفہام بمعنی انکار کے مفہوم میں ہے یعنی 

کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟ مطلب ہے نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت و ( 33:۔البلد80

مشقت کی وضاحت کے لئے جو نیکی کے کاموں کے لئے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں 

اور تقاضوں کے خالف کرنی پڑتی ہے، جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لئے سخت جدو جہد کی 

 (فتح القدیر)ضرورت ہوتی ہے 

 
ىَك َما الَْعَقَبُة   َومَ   ۭ 01آ َاْدره

 اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟

 
   01فَكُّ َرقََبٍة  

 کو آزاد کرنا۔( غالم لونڈی)کسی گردن 

 
ٌم ِِفْ يَْوٍم ِذْي َمْسَغَبٍة       01َاْو ِاْطعه

 یا بھوکے کو کھانا کھالنا۔

 
ِتْيًمـا َذا َمْقَربٍَة    َـّ    01ي

 و۔کسی رشتہ دار یتیم ک

 
بٍَة    ۭ 01َاْو ِمْسِكْينًا َذا َمَْتَ

 (۱)یا خاکسار مسکین کو۔ 

یعنی جو فقر و غربت کی وجہ سے مٹی پر پڑا ہو، اس کا گھر بار بھی نہ ہو، مطلب یہ ہے ۱۔۱٦

کہ کسی گردن کو آزاد کرنا، کسی بھوکے رشتے دار کو کھانا کھال دینا، یہ دشوار گزار گھاٹی 

ے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جا پہنچے گا یتیم کی میں داخل ہونا ہے جس ک

کفالت ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر وہ رشتے دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر 

بھی دگنا ہے ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، اسی طرح غالم آزاد کرنے کی بھی بڑی 
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ایک صورت کسی مقروض کو قرض کے بوجھ  فضیلت احادیث میں آئی ہے، آج کل اس کی

 سے نجات دال دینا ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک گونہ فک رقبہ ہے۔

 
ِة    َْبِ َوتََواَصْوا ِِبلَْمْرَْحَ َمنُْوا َوتََواَصْوا ِِبلصَّ ْيَن اه ِ  ۭ 01ُُثَّ ََكَن ِمَن اَّلَّ

بر کی اور رحم اور ایک دوسرے کو ص( ۱)پھر ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جو ایمان التے 

 (۴)کرنے کی وصیت کرتے ہیں 

اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اعمال خیر، اسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث  ۱۔۱۷

 ہونگے جب ان کا کرنے واال صاحب ایمان ہوگا۔ 

 اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ ۴۔۱۷

 
َك َاْْصه 

ِٕ
ى
ۗ  ۭ 01ُب الَْمْيَمنَِة   ُاوله

 ۔(خوش بختی والے)یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے 

 
َمِة     ُب الَْمْشَٔـــ  يهِتنَا ُِهْ َاْْصه ْيَن َكَفُرْوا ِِبه ِ  ۭ 01َواَّلَّ

 اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں۔

 
ْؤَصَدةٌ    ْم ََنٌر مُّ    11عَلَْْيِ

 (۱)گ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ انہی پر آ

یعنی ان کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف بند کر دیا جائے گا تاکہ ایک تو آگ کی پوری ۱۔۴۰

 شدت وحرارت ان کو پہنچے، دوسرے وہ بھاگ کر کہیں نہ جا سکیں گے۔

 

 

 سورة الشمس
 (۱٢۔ تعداد آیات  ٢۱سورة الشمس ۔ سورہ نمبر )

 
 ِ ِحْْيِ       ِبْسِم اّلٰله ِن الرَّ ْْحه   الرَّ

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
هىَا    ْمِس َوُُضه  ۽Ǻَوالشَّ

 (۱)قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ 

 یا اس کی روشنی کی، یا مطلب ضحٰی سے دن ہے، یعنی سورج کی اور دن کی۔۱۔۱

 
 ۽Ąِاَذا تَلههىَا   َوالَْقَمرِ 

 (۱)قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ 

۔ یعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو، جیسا کہ پہلے نصف مہینہ میں ایسا ۱۔۴

 ہوتا ہے۔
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ٰههىَا   َاِر ِاَذا َجل  ۽Ǽَوالِنَّ

 (۱)قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ 

ہلے ذکر تو نہیں ہے لیکن سیاق اس پر داللت کرتا ہے۔ یا تاریکی کو دور کرے،ظلمت کا پ۱۔۲

 (فتح القدیر)

 
ـهىَا    ۽Ćَواللَّْيِل ِاَذا يَْغشه

 (۱)قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ 

 ۔ یعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہر سمت اندھیرا چھا جائے۔۱۔٤

 
َماِۗء َوَما بَنهىهَا    ۽Ĉَوالسَّ

 (۱)کی۔  قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے

 یا اس ذات کی جسے اس نے بنایا۔۱۔۲

 
هىَا    ۽Čَواَْلَْرِض َوَما َطحه

 (۱)قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ 

 یا جس نے اسے ہموار کیا۔۱۔٦

 
ِٕىَا   َما َسٰوه  ۽Ċَونَْفٍس وَّ

 (۱)قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی 

طلب اسے مناسب اال عضاء بنایا بےڈھنگا یا جس نے اس درست کیا۔ درست کرنے کا م ۱۔۷

 نہیں بنایا۔

 
ِٕىَا    ۽Ďفََالْهََمهَا فُُجْوَرَها َوتَْقوه

 (۱)پھر سمجھ دی اسکو بدکاری سے اور بچ کر چلنے کی۔ 

الہام کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھایا اور انہیں انبیاء اور آسمانی کتابوں ۱۔۲

پہچان کروا دی، یا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں  کے ذریعے سے خیر وشر کی

خیر اور شر، نیکی اور بدکاری کا شور ودیعت کر دیا، تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدی سے 

 اجتناب کریں۔

 
هىَا     ۽Ḍقَْد َافْلََح َمْن َزكٰه

 ۔(۱)جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا 

ی آالئشوں سے پاک کیا، وہ اخروی فوز و فالح سے شرک سے، معصیت سے اور اخالق ۱۔٢

 ہمکنار ہوگا۔

 
ـهىَا    ۭ 01َوقَْد َخاَب َمْن َدٰسه

 (۱)اور جس نے اسے خاک میں مال دیا وہ ناکام ہوگا 

یعنی جس نے اسے گمراہ کر لیا وہ خسارے میں رہا جس کے معنی ہیں ایک چیز کو  ۱۔۱۰

س کا چھپا دیا اور اسے بےکار چھوڑ دیا اسے ہللا دوسری چیز میں چھپا دینا، جس نے اپنے نف

 کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا۔
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ِٕىَآ   بَْت ثَُمْوُد ِبَطْغوه  ۽00َكذَّ

 (۱)ثمود نے اپنی سرکشی کی باعث جھٹالیا۔ ( قوم)

 یا۔طغیان، وہ سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے اسی طغیان نے انہیں تکذیب پر آمادہ ک۱۔۱۱

 
ىهَا   َْْۢبَعَث َاْشقه  ۽01ِاِذ ان

 ۔(۱)جب ان میں ایک بد بخت کھڑا ہوا 

 جس کا نام مفسرین قدار بن سالف بتالتے ہیں سب سے بڑا شقی اور بد بخت۔ ۱۔۱۴

 
َا   ِ َوُسْقْيه ِ ََنقََة اّلٰله  01ۭفََقاَل لَهُْم َرُسْوُل اّلٰله

 (۱)اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو 

ی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسی طرح اس کے لئے پانی پینے کا جو دن یعن ۱۔۱۲

ہو، اس میں بھی گڑ بڑ نہ کی جائے، اونٹنی اور قوم ثمود دونوں کے لیے پانی کا ایک دن مقرر 

 کر دیا گیا تھا اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی لیکن ان ظالموں نے اس کی پروا نہ کی۔

 
بُْوُه فَ  ِٕىَا   ۱َعَقُرْوَها    فََكذَّ ْم فََسٰوه ُِبِ ُْم ِبَذْنْۢ ْم َرّبُّ  ۽01فََدْمَدَم عَلَْْيِ

، پس ان کے (۱)ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں 

ہالکت کو عام کر دیا اور اس بستی ( ۴)رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہالکت ڈالی پھر 

 (۲)کر دیا۔  کو برابر

یہ کام ایک شخص قدار نے کیا تھا لیکن چوں کہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ ۱۔۱٤

تھی اس لیے اس میں سب کو برابر کا مجرم قرار دیا گیا، اور تکذیب اور اونٹنی کی کوچیں 

کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی، جس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی پر 

کرنے کے بجائے اسے پسند کرتی ہو تو ہللا کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار  نکیر

 پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شریک سمجھی جائے گی۔

 ان کو ہالک کر دیا اور ان پر سخت عذاب نازل کیا۔۴۔۱٤

ا بڑا، سب کو نیست ۔ یعنی اس عذاب میں سب کو برابر کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا،چھوٹ۲۔۱٤

 ونابود کر دیا گیا یا زمین کو ان پر برابر کر دیا یعنی سب کو تہ خاک کر دیا۔

 
َا      01َوََل َُيَاُف ُعْقُبه

 وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔

 

 

 سورة اللیل
 (۴۱۔ تعداد آیات  ٢۴سورة اللیل ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ  ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ         ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے
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َّْيِل ِاَذا يَْغٰشه      Ǻَوال

 (۱)قسم ہے رات کی جب چھا جائے، 

 یعنی افق پر چھا جائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھیرا ہو جائے۔۱۔۱

 
َاِر ِاَذا َّتَٰٰله       Ąَوالِنَّ

 دن کی جب روشن ہو۔ اور قسم ہے

 ۔ یعنی رات کا اندھیرا ختم ہو جائے اور دن کو اجاال پھیل جائے۔۱۔۴

 
   ٓ نْٰثه َكَر َواَْلُ    Ǽَوَما َخلََق اَّلَّ

 (۱)اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر مادہ کو پیدا کیا 

 یہ ہللا نے اپنی قسم کھائی ہے، کیونکہ مرد و عورت دونوں کا خالق ہللا ہی ہے ۱۔۲

 
ِٰته    ۭ Ćِانَّ َسْعَيُُكْ لَش َ

 (۱)یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے 

یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے، جس کا صلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس  ۱۔٤

 کا بدلہ جہنم ہے۔ یہ جواب قسم ہے۔

 
َّقهى    ى َوات ا َمْن َاْعطه    Ĉفََامَّ

 (۱)۔ (اپنے رب سے)اور ڈرا ( ہللا کی راہ میں)جس نے دیا 

 یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور محارم سے بچے گا۔۱۔۲

 
ّنه    َق ِِبلُْحس ْ   Čَوَصدَّ

 (۱)اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا۔ 

یا اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقوی ہللا ۱۔٦

 کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا۔

 
ى  فَس َ  ه ِْ ٗه ِللْيُ ُ ِِٰ  ۭ Ċُنيَ

 تو ہم بھی اسکو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔

یعنی ہم بھی اس کو اس سے نیکی اور اطاعت کی توفیق دیتے اور ان کو اس کے لیے آسان ۴۔۷

کر دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی ہے 

، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے جنہوں نے چھ غالم آزاد کیے

 (فتح القدیر)تھے۔ 

 
َتْغّنه   َل َواس ْ ا َمْنْۢ َِبِ   Ďَوَامَّ

 (۱)لیکن جس نے بخیلی کی اور بےپرواہی برتی۔ 

 یعنی ہللا کے راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور ہللا کے حکم سے بےپرواہی کرے گا۔۱۔۲

 
ّنه    َب ِِبلُْحس ْ   Ḍَوَكذَّ

 (۱)اور نیک بات کو جھٹالیا۔ 

 یا آخرت کی جزاء وسزا اور حساب وکتاب کا انکار کرے گا۔۱۔٢
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ى    ه ِْ ٗه ِللُْع ُ ِِٰ ُنيَ  ۭ 01فَس َ

 (۱)تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ 

استہ تنگی سے مراد کفر ومعصیت اور طریق شر ہے، یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا ر۱۔۱۰

آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے خیر وسعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے، قرآن 

مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیر و رشد کا راستہ اپناتا ہے اس کے 

صلے میں ہللا اسے خیر و توفیق سے نوازتا ہے اور جو شر و معصیت کو اختیار کرتا ہے ہللا 

ے حال پر چھوڑتا ہے یہ اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے جو ہللا نے اپنے علم اس کو اس ک

 (ابن کثیر)سے لکھ رکھی ہے۔ 

 
ى    ٓ ِاَذا تََرٰده  ۭ 00َوَما يُْغِنْ َعْنُه َماَُلٗ

 (۱)کرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ ( اوندھا)اس کا مال اسے 

 رچ نہیں کرتا تھا، کچھ کام نہ آئے گا۔یعنی جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال جسے وہ خ۱۔۱۱

 
ى     ڮ01ِانَّ عَلَْينَا لَلْهُده

 (۱)بیشک راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ 

یعنی حالل اور حرام، خیر و شر، ہدایت وضاللت کو واضح اور بیان کرنا ہمارے ذمے ۱۔۱۴

 (جو کہ ہم نے کر دیا)ہے۔ 

 
ِخَرَة َواَْلُْوٰله      01َوِانَّ لَنَا لَـَْله

 ۔(۱)اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے 

یعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہیں، ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں اس لئے ان  ۱۔۱۲

دونوں کے یا ان میں سے کسی ایک کے طالب ہم سے ہی مانگیں کیونکہ ہر طالب کو ہم اپنی 

 مشیت کے مطابق دیتے ہیں۔

 
 ۚ 01ى   فََانَْذْرتُُُكْ ََنًرا تَلَٰظه 

 میں نے تو تمہیں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔

 
   01ََل يَْصلههىَآ ِاَلَّ اَْلَْشَقى   

 جس میں صرف وہی بد بخت داخل ہوگا۔

 
َب َوتََوٰٰله     ْي َكذَّ ِ  ۭ 01اَّلَّ

 منہ پھیر لیا۔( اس کی پیروی سے)جس نے جھٹالیا اور 

 
ُيَجنَُُّبَا اَْلَتَْقى       01َوس َ

 (۱)اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا۔ 

 یعنی جہنم سے دور رہے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔۱۔۱۷

 
ٰٰكه    ْي يُْؤِِتْ َماََلٗ يَََتَ ِ  ۚ 01اَّلَّ

 (۱)جو پاکی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال دیتا ہے 
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ہے تاکہ اس کا نفس بھی اور اس کا یعنی جو اپنا مال ہللا کے حکم کے مطابق خرچ کرتا  ۱۔۱۲

 مال بھی پاک ہو جائے۔

 
ٓى     زه    01َوَما َِلََحٍد ِعْنَدٗه ِمْن ِنْٰعَمٍة ُّتْ

 کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔

 
ِِٰه اَْلَعْٰله     ۚ 11ِاَلَّ ابِْتَغاَۗء َوْجِه َرب

 کی رضا چاہنے کے لیے۔بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند 

 بلکہ اخالص سے ہللا کی رضا اور جنت میں اس کے دیدار کے لئے خرچ کرتا ہے۔ ۱۔۴۰

 
   10َولََسْوَف يَْرٰضه    

 (۱)عنقریب رضامند ہو جائے گا ( ہللا بھی)یقیناً وہ 

یعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا، ہللا تعاٰلی اسے جنت کی نعمتیں اور عزت و  ۱۔۴۱

عطا فرمائے گا۔ جس سے وہ راضی ہو جائے گا، اکثر مفسرین نے کہا ہے بلکہ بعض  شرف

نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تاہم معنی 

ومفہوم کے اعتبار سے عام ہیں جو بھی ان صفات عالیہ سے متصف ہوگا، وہ بارگاہ الہی میں 

 ائے گا۔ان کا مصداق قرار پ

 

 

 سورة الضحى
 (۱۱۔ تعداد آیات  ٢۲سورة الضحى ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ى     حه   Ǻَوالضُّ

 (۱)قسم ہے چاشت کے وقت کی 

 ں، جب سورج بلند ہوتا ہے۔ یہاں مراد پورا دن ہے۔چاشت اس وقت کو کہتے ہی ۱۔۱

 
ى   َّْيِل ِاَذا َسـجه   Ąَوال

 (۱)اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ 

جب ساکن ہو جائے، یعنی جب اندھیرا مکمل چھا جائے، کیونکہ اس وقت ہرچیز ساکن ہو ۱۔۴

 جاتی ہے۔

 
َُّك َوَما قَٰله    عََك َرب  ۭ Ǽَما َودَّ

 (۱)ے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوگیا ہے۔ نہ تو تیرے رب ن

 جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں۔۱۔۲
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َ ِمَن اَْلُْوٰله    ِخَرُة َخْْيٌ ِلَّ  ۭ Ćَولََْله

 (۱)یقیناً تیرے لئے انجام آغاز سے بہتر ہوگا 

 یا آخرت دنیا سے بہتر ہے، دونوں مفہوم معانی کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ ۱۔٤

 
ٰضه   َولََسْوَف يُعْ  َُّك فَََتْ  Ĉِۭطْيَك َرب

 (۱)دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا ( انعام)تجھے تیرا رب بہت جلد 

اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے، اس میں وہ حق شفاعت بھی  ۱۔٢

 داخل ہے جو آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لئے ملے گا۔

 
ى   اَ  وه ْدَك يَِتْيًمـا فَاه  Č۠لَْم ََيِ

 (۱)کیا اس نے یتیم پا کر جگہ نہیں دی 

 یعنی باپ کے سہارے سے بھی محروم تھا، ہم نے تیری دست گیری اور چارہ سازی کی۔ ۱۔٦

 
ى     Ċَ۠وَوَجَدَك َضاَۗلًّ فَهَده

 (۱)اور تجھے راہ بھوال پا کر ہدایت نہیں دی 

اور ایمان کا پتہ نہیں تھا، ہم نے تجھے راہ یاب کیا، نبوت سے  یعنی تجھے دین شریعت ۱۔۷

 نوازا اور کتاب نازل کی، ورنہ اس سے قبل تو ہدایت کے لئے سرگرداں تھا۔

 
ًَل فََاْغّنه   

ِٕ
 Ďَۭوَوَجَدَك عَاۗى

 (۱)اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا۔ 

ک سے بےنیاز کر دیا، پس تو فقر میں صابر تونگر کا مطلب ہے کہ اپنے سوا تجھ کو ہر ای۱۔۲

اور غنا میں شاکر رہا ہے۔ جیسے خود نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ تونگری کثرت ساز 

 (صحیح مسلم)و سامان کا نام نہیں اصل تونگری تو دل کی تونگری ہے۔ 

 
ا الَْيِتْْيَ فَََل تَْقهَْر     ۭ Ḍفََامَّ

 (۱)کیا کر۔  پس یتیم پر تو بھی سختی نہ

 بلکہ اس کے ساتھ نرمی واحسان کا معاملہ کر۔۱۔٢

 
َل فَََل تَِْنَْر   

ِٕ
اۗى ا السَّ  ۭ  01َوَامَّ

 (۱)اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ 

یعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کر، نہ درشت اور تلخ لہجہ اختیار کر، بلکہ جواب بھی ۱۔۱۰

 دینا ہو تو پیار اور محبت سے دو۔

 
ْث    َِٰك فََحٰدِ ا ِبِنْعَمِة َرب    00َوَامَّ

 (۱)اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ 

یعنی ہللا نے تجھ پر جو احسانات کیے ہیں، مثال ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا، ۱۔۱۱

یتیمی کے باوجود تیری کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، تجھے قناعت وتونگری عطا کی 

 وغیرہ۔
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 سورة الشرح
 (۲۔ تعداد آیات  ٢٤سورة الشرح ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ِْ َِلَ َصْدَرَك       Ǻَالَْم نَّْشَ

 (۱)کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا 

گزشتہ سورت میں تین انعامات کا ذکر تھا، اس سورت میں مزید تین احسانات جتالئے جا  ۱۔۱

رہے ہیں، سینہ کھول دینا ان میں پہال ہے۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا، 

فََمْن )تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں بھی سما جائے اسی مفہوم میں قرآن کی یہ آیت ہے 

ْساَلمِ  یُِّردِ  ُ اَْن یَّھِدیَٗه یَْشَرْح َصْدَرٗہ لاِْلِ جس کو ہللا ہدایت سے نوازنے کا ارادہ ( 345:۔االنعام8( ہللٰاٰ

کرے، اس کا سینہ اسالم کے لئے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسالم کو دین حق کے طور پر پہچان 

بھی آتا ہے جو  بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے اس شرح صدر میں وہ شق صدر

 معتبر روایات کی رو سے دو مرتبہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کا ہوا

 
  Ąَوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرَك   

 (۱)اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا 

یہ بوجھ نبوت سے قبل چالیس سالہ دور زندگی سے متعلق ہے۔ اس دور میں اگرچہ ہللا نے  ۱۔۴

یہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ صلی ہللا علیہ آپ صلی ہللا عل

وسلم سجدہ ریز نہیں ہوئے، کبھی شراب نوشی نہیں کی اور بھی دیگر برائیوں سے دامن کش 

رہے، تاہم معروف معنوں میں ہللا کی عبادت و اطاعت کا نہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو علم تھا 

م نے کی، لیکن آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے احساس و شعور نے اسے نہ آپ صلی ہللا علیہ وسل

بوجھ بنا رکھا تھا ہللا نے اسے اتار دینے کا اعالن فرما کر آپ صلی ہللا علیہ وسلم پر احسان 

 فرمایا۔

 
ْيٓ َانَْقَض َظهَْرَك    ِ   Ǽاَّلَّ

 جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی۔

 
 Ćَۭوَرفَْعنَا َِلَ ِذْكَرَك   

 (۱)تیرا ذکر بلند کر دیا۔  ہم نے
یعنی جہاں ہللا کا نام آتا ہے وہیں آپ کا نام بھی آتا ہے، مثال اذان، نماز، دیگر بہت سے ۱۔٤

مقامات پر، گزشتہ کتابوں میں آپ کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے۔ فرشتوں میں آپ کا ذکر 

اطاعت کے ساتھ آپ کی  خیر ہے آپ کی اطاعت کو ہللا نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی

 اطاعت کا بھی حکم دیا۔
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ا    ً ِْ ُ ِ ي ِْ    Ĉفَِانَّ َمَع الُْع

 پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
 

ا    ً ِْ ُ ِ ي ِْ  Čِۭانَّ َمَع الُْع

 (۱)بیشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ 

اسالم کی یہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے خوشخبری ہے کہ تم ۱۔٦

راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں اس کے بعد ہی ہللا تمہیں 

 فراغت وآسانی سے نوازے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے ساری دنیا جانتی ہے۔

 
  Ċفَِاَذا فََرغَْت فَانَْصْب   

 (۱)پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر 

یا تبلیغ سے یا جہاد سے، تو دعا میں محنت کر، یا اتنی عبادت کر کہ تو  یعنی نماز سے، ۱۔۷

 تھک جائے۔

 
َِٰك فَاْرغَْب       Ďَوِاٰله َرب

 (۱)اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا 

یعنی اسی سے جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر اور تمام معامالت میں  ۱۔۲

 کھ۔اسی پر اعتماد اور بھروسہ ر

 

 

 سورة التین
 (۲۔ تعداد آیات  ٢٢سورة التین ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
يُْتْوِن       Ǻَوالتِْْٰيِ َوالزَّ

 قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔

 
ْيِنْْيَ   َوُطْوِر    Ąس ِ

 (۱)اور طور سینین کی 

 یہ وہی کوہ طور ہے جہاں ہللا تعاٰلی حضرت موسٰی علیہ السالم سے ہم کالم ہوا تھا ۱۔۴

 
َذا الَْبَِلِ اَْلَِمْْيِ      Ǽَوهه

 (۱)اور اس امن والے شہر کی 

اس میں اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے۔ عالوہ ازیں جو  ۱۔۲

داخل ہو جائے، اسے بھی امن حاصل ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل تین 
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مقامات کی قسم ہے جن میں سے ہر ایک جگہ میں جلیل القدر پیغمبر مبعوث ہوئے، انجیر اور 

زیتون سے مراد وہ عالقہ ہے جہاں پر اس کی پیداوار ہوئی اور وہ ہے بیت المقدس، جہاں 

پیغمبر بن کر آئے، سنین پر حضرت موسٰی کو نبوت ملی، اور شہر مکہ میں حضرت عیسٰی 

 سیدالرسل حضرت محمد کی بعثت ہوئی۔

 
   ٍ َْ ٓ َاْحَسِن تَْقِو نَْساَن ِِفْ  Ćۡلََقْد َخلَْقنَا اَْلِ

 (۱)یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا 

کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کا منہ نیچے کو  یہ جواب قسم ہے، ہللا تعاٰلی نے ہر مخلوق ۱۔٤

جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قد، سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، پھر 

 اس کے اعضا کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا، ان میں جانوروں کی طرح بےڈھنگا پن نہیں ہے۔

 
ِفِلْْيَ       Ĉُُثَّ َرَدْدنهُه َاْسَفَل سه

 (۱)ر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ پھ

یہ اشارہ ہے انسان کی ارذل العمر کی طرف جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ۱۔۲

ضعف آ جاتا ہے اور انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے 

سانپ بچھو سے بھی کردار کا وہ سفلہ پن لیا ہے جس میں مبتال ہو کر انسان انتہائی پست اور 

گیا گزرا ہو جاتا ہے بعض نے اس سے ذلت ورسوائی کا وہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں 

کافروں کے لیے ہے، گویا انسان ہللا اور رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے احسن 

 تقویم کے بلند رتبہ واعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل السافلین میں ڈال لیتا ہے۔

 
ِت فَلَهُْم َاْجٌر غَْْيُ َمْمُنْوٍن   ِاَلَّ  ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ  ۭ Č اَّلَّ

نیک عمل کئے تو ان کے لئے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ( پھر)لیکن جو لوگ ایمان الئے اور 

 نہ ہوگا۔
 

يِْن    بَُك بَْعُد ِِبٰلِ  ۭ Ċفََما يَُكٰذِ

 (۱)ن سی چیز آمادہ کرتی ہے پس تجھے اب روز جزا کے جھٹالنے پر کو

یہ انسان سے خطاب ہے کہ ہللا نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا اور وہ تجھے اور  ۱۔۷

اس کے برعکس ذلت میں گرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لئے دوبارہ 

 ہے۔ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا انکار کرتا
 

ِْكِْْيَ    ُ ِِبَْحَُكِ الْحه   Ďَالَيَْس اّلٰله

 (۱)کیا ہللا تعاٰلی سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔ 

جو کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اس کے عدل ہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے اور ۱۔۲

 ان کی داد رسی کرے جن پر دنیا میں ظلم ہوا۔
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 سورة العلق
 (۱٢۔ تعداد آیات  ٢٦رہ نمبر سورة العلق ۔ سو)

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ْي َخلََق    ِ َِٰك اَّلَّ ِ َرب ْْ  Ǻِۚاْقَرْا ِِب

 (۱)پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا 

حی ہے جو نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا یہ سب سے پہلی و ۱۔۱

میں مصروف عبادت تھے، فرشتے نے آ کر کہا، پڑھ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو 

پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرشتے نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا پڑھ، 

پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح تین مرتبہ اس نے آپ صلی ہللا علیہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے 

( تفصیل کے لئے دیکھئے صحیح بخارِی بدء الوحی، مسلم، باب بدء الوحی، اقرا)وسلم کو بھینچا 

 جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھ، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔
 

نَْساَن ِمْن عَلٍَق     Ąَۚخلََق اَْلِ

 (۱)سان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ جس نے ان

مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ۱۔۴

 ہے۔
 

َُّك اَْلَْكَرُم     Ǽِاْقَرْا َوَرب

 (۱)تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم واال ہے 

 نے فرمایا، ہللا بہت کرم واال ہے آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا میں تو قاری ہی نہیں ہللا ۱۔۲

 پڑھ، یعنی انسانوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا اس کا وصف خاص ہے۔
 

َ ِِبلَْقََلِ  ْي عََلَّ ِ    Ćاَّلَّ

 (۱)سکھایا۔ ( علم)جس نے قلم کے ذریعے 

قلم کا معنی ہے قطع کرنا، تراشنا، قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے۔ ۱۔٤

 لیے آلہ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا۔اس 
 

نَْساَن َما لَْم يَْعََلْ  َ اَْلِ  Ĉۭعََلَّ

 جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔
 

ٓى    نَْساَن لََيْطغه ٓ ِانَّ اَْلِ   Čلَُكَّ

 سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔
 

َتْغّنه   ُه اس ْ اه  Ċَۭاْن رَّ

 سمجھتا ہے۔( یا تونگر)نے آپ کو بےپرواہ اس لئے کہ وہ اپ
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ى   ْجعه َِٰك الرُّ  Ďِۭانَّ ِاٰله َرب

 یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔
 

ْي يَِْنهىى    ِ   Ḍَاَرَءيَْت اَّلَّ

 اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے۔( بھال)
 

 ۭ 01َعْبًدا ِاَذا َصٰٰله   

 ۔(۱)جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے 

 مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسالم کا شدید دشمن تھا۔ ۱۔۱۰
 

ٓى        00َاَرَءيَْت ِاْن ََكَن عََٰل الْهُده

 (۱)بھال بتال تو اگر وہ ہدایت پر ہو 

 یعنی جس کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، وہ ہدایت پر ہو۔ ۱۔۱۱
 

ى     ۭ 01َاْو َاَمَر ِِبلتَّْقوه

 (۱)یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ 

یعنی اخالص، توحید، اور عمل صالح کی تعلیم، جس سے جہنم کی آگ سے انسان بچ سکتا ۱۔۱۴

ایسی ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس ( نماز، روزہ وغیرہ)ہے تو کیا یہ چیزیں 

 کو دھمکیاں دی جائیں۔
 

َب َوتََوٰٰله    ۭ 01 َاَرَءيَْت ِاْن َكذَّ

 (۱)بھال دیکھو تو اگر یہ جھٹالتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو 

 (مجھے بتالؤ)یعنی یہ ابو جہل ہللا کے پیغمبر کو جھٹالتا ہو اور ایمان منہ سے پھیرتا ہو  ۱۔۱۲
 

ى     َ يَره  ۭ 01َالَْم يَْعََلْ ِِبَنَّ اّلٰله

 (۱)کیا اس نے نہیں جانا کہ ہللا تعاٰلی اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ 

مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو مذکورہ حرکتیں کر رہا ہے کیا نہیں جانتا کہ ہللا سب کچھ ۱۔۲

 دیکھ رہا ہے وہ اس کو اسکی سزا دے گا۔
 

ا ِِبلنَّاِصَيِة      َّْم يَنْتَِه ڏ لَنَْسَفعًۢ   01لَُكَّ لَىِْن ل

 (۱)گے  یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں

یعنی نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو  ۱۔۱٢

یعنی )نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اس سے باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دونگا۔ 

صلی ہللا  نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ( اسے روندوں گا اور یوں ذلیل کرونگا

 (صحیح بخاری)علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے 
 

 ۭ 01ََنِصَيٍة ََكِذبٍَة َخاِطئٍَة     

 ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔

 پیشانی کی یہ صفات بطور مجاز ہیں، جھوٹی ہے اپنی بات میں، خطاکار ہے اپنے فعل میں۔( ۲)
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 ہ صفات بطور مجاز ہیں، جھوٹی ہے اپنی بات میں، خطاکار ہے اپنے فعل میں۔پیشانی کی ی( ۲)

 یہ اپنی مجلس والوں کو بال لے۔
 

َِبِنَيَة     ٌُ الزَّ    01َسـنَْد

 پیادوں کو بال لیں گے۔( دوزخ کے)ہم بھی 

 حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو( ٦)

میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا ( صلی ہللا علیہ وسلم !)جہل گزرا تو کہ اے محمد

تھا؟ اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے سخت دھمکی آمیز باتیں کیں، آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے 

تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ ( صلی ہللا علیہ وسلم ! )کڑا جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد

 کی قسم، اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجسل والے ہیں، جس پر یہ آیت ہللا

نازل ہوئی حضرت ابن عباس رضی ہللا عنھما فرماتے ہیں، اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بالتا تو 

وتفسیر  ۲۴٢/۱ترمذی، تفسیر سورہ اقرأ مسند أحمد )اسی وقت مالئکہ عذاب اسے پکڑ لیتے۔ 

ر صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی او( ابن جریر

گردن پر پیر رکھنے کا رادہ کیا کہ ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ 

صلی ہللا علیہ صلم )میرے اور محمد "کرنے لگا، اس سے کہا گیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم "گ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیںکے درمیان آ( 

کتاب صفۃ القیامۃ، )نے فرمایا، اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے 

الزبانیۃ ، داروغے اور پولیس۔ یعنی طاقتو لشکر، جس کا کوئی مقابلہ ( باب ان األنسان لیطغٰی 

 تا۔نہیں کر سک
 

ْد َواْقََتِْب       {السجدہ}ڙ01لَُكَّ ۭ ََل تُِطْعُه َواْْسُ

 اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔! خبردار
 

 

 سورة القدر
 (٢۔ تعداد آیات  ٢۷سورة القدر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 اٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تع

اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختالف ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اختالف *

ہے۔ قدر کے معنی قدور منزلت بھی ہیں ، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں، اس کے معنی 

ے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں، اس میں سال بھر کے لیے فیصل

اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں، اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس رات اتنی کثرت سے 

زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر یعنی تنگی کی رات، یا اس لیے 

ہے اور اس  یہ نام رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے، ہللا کے ہاں اس کی بڑی قدر

تاہم احادیث و آثار سے ( فتح القدیر)پر بڑا ثواب ہے۔ اس کی تعیین میں بھی شدید اختالف ہے۔



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1417 

واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ 

اس کو مبہم رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت 

 ے کے شوق میں، ہللا کی خوب عبادت کریں۔حاصل کرن
 

ُه ِِفْ لَْيََلِ الَْقْدِر    ٓ َاْنَزلْنه  ښǺِاَنَّ

 (۱)یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل فرمایا 

یعنی اتار نے کا آغاز کیا، یا لوح محفوظ سے بیت العزت میں، جو آسمان دنیا پر ہے، ایک  ۱۔۱

سال  ۴۲قعہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر اترتا رہا تاآنکہ ہی مرتبہ اتار دیا، اور وہاں سے حسب وا

َشْھُر َرَمَضاَن )میں پورا ہو گیا۔ اور لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت 

 سے واضح ہے۔( 345:۔البقرة4( الَِّذْيٓ اُْنِزَل فِْیِه اْلقُْرٰانُ 
 

ىَك َما لَْيََلُ الَْقْدِر     Ąَۭوَمآ َاْدره

 (۱)تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ 

اس استفہام سے اس رات کی عظمت و اہمیت واضح ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہ تک  ۱۔۴

 پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، یہ صرف ایک ہللا ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔
 

ْن َالِْف َشهٍْر    ڼǼلَْيََلُ الَْقْدِر ڏ َخْْيٌ ِمٰ

 (۱)سے بہتر ہے۔ شب قدر ایک ہزار مہینوں 

 ۲۲یعنی اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ہزار مہینے ۱۔۲

سال چار مہینے بنتے ہیں یہ امت محمدیہ پر ہللا کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں 

 زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی۔
 

َكةُ 
ِٕ
ْم ۚ ِمْن ُكِٰ َاْمٍر  تَََنَُّل الَْملهۗى ِ ْذِن َرّٰبِ ُِ ِفْْيَا ِِبِ ْو  ڒĆَوالرُّ

جبرائیل )کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح ( ہر کام)اس میں 

 (۱)اترتے ہیں۔ ( علیہ السالم

روح سے مراد حضرت جبرائیل ہیں یعنی فرشتے حضرت جبرائیل سمیت، اس رات میں ۱۔٤

ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں ہللا فرماتا زمین پر اترتے 

 ہے۔
 

ٌ    ڕِِهَ َحِٰته َمْطلَعِ الَْفْجِر    Ĉَسَله

 (۱)یہ رات سالمتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے 

طان کے یعنی اس میں شر نہیں۔ یا اس معنی میں سالمتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شی ۱۔٢

شر سے محفوظ رہتے ہیں یا فرشتے اہل ایمان کو سالم عرض کرتے ہیں، یا فرشتے ہی آپس 

میں ایک دوسرے کو سالم کرتے ہیں۔ شب قدر کے لئے نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے بطور 

ھُمَّ اِنََّک َعفُو تُِحبُّ الَعْفَو فَاْعُف۔
 خاص یہ دعا بتالئی ہے، اللٰٰ
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 سورة البینة
 (۲۔ تعداد آیات  ٢۲لبینة ۔ سورہ نمبر سورة ا)

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

اس کا دوسرا نام سورہ لم یکن بھی ہے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے حضرت *

لَْم یَُكِن الَِّذْیَن ) عنہ سے فرمایا، الہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ ابی بن کعب رضی ہللا

تجھے پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی ہللا عنہ نے پوچھا، کیا ہللا نے آپ ( 3:۔البینہ84( َكفَُرْوا

حضرت ابی رضی ( مارے خوشی کے )جس پر"ہاں"کے سامنے میرا نام لیا ہے آپ نے فرمایا،

 (صحیح البخاری ، تفسیر سورة لم یکن)نکھوں میں آنسو آگئے۔ہللا عنہ کی آ
 

ِٰنَُة     ِتَْيُُم الَْبي ِب َوالُْمّْشِِكْْيَ ُمنَْفكِْْٰيَ َحِٰته ًَتْ ْيَن َكَفُرْوا ِمْن َاْهِل اْلِكته ِ   Ǻلَْم يَُكِن اَّلَّ

باز رہنے اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے ( ۱)اہل کتاب کے کافر 

 (وہ دلیل یہ تھی کہ)والے نہ تھے 

 اس سے مراد یہود ونصاری ہیں، ۱۔۱

مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ منفٰکین ۴۔۱

سے مراد نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یہود و نصارٰی اور ( دلیل)باز آنے والے، بیٰنۃ 

کین اپنے کفرو شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس عرب وعجم کے مشر

قرآن لے کر آ جائیں اور وہ ان کی ضاللت و جہالت بیان کریں اور ( صلی ہللا علیہ وسلم)محمد 

 انہیں ایمان کی دعوت دیں۔
 

َطهََّرًة    فًا مُّ ِ يَْتلُْوا ُْصُ َن اّلٰله   Ąَرُسْوٌل ِمٰ

 (۴)جو پاک آسمانی کتاب پڑھے۔ ( ۱)سول ہللا تعاٰلی کا ایک ر

 حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم۔۱۔۴

 یعنی قرآن مجید جو لوح محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے۔ ۴
 

َمٌة     Ǽِۭفْْيَا ُكُتٌب قَيِٰ

 (۱)جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ 

 یہاں کتب سے مراد احکام دینیہ، قیمہ، معتدل اور سیدھے۔ ۱۔۲
 

ِٰنَُة   َومَ  يَْن ُاْوتُوا اْلِكتهَب ِاَلَّ ِمْنْۢ بَْعِد َما َجاَۗءَْتُُم الَْبي ِ َق اَّلَّ  ۭ Ćا تََفرَّ

 (۱)متفرق ہوگئے ( اختالف میں پڑ کر)اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی 

یہاں یعنی اہل کتاب، حضرت نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی آمد سے قبل اکھٹے تھے،  ۱۔٤

تک کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی بعث ہوگئی، اس کے بعد یہ متفرق ہوگئے، ان میں سے کچھ 

مومن ہوگئے لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی۔ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی بعث و رسالت 

کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نقطہ ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی صداقت واضح تھی 

یں مجال انکار نہیں تھی۔ لیکن ان لوگوں نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی تکذیب محض جس م

حسد اور عناد کی وجہ سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف 
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اہل کتاب کا نام لیا ہے، حاالنکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا، کیونکہ یہ بہرحال علم 

ور آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود والے تھے۔ ا

 تھا۔
 

لهوَة َويُْؤتُوا الزَّ  يَْن ڏ ُحنََفاَۗء َويُِقْيُموا الصَّ َ ُمْخِلِصْْيَ ََلُ اٰلِ ا ِاَلَّ ِلَيْعُبُدوا اّلٰله َمِة   َوَمآ ُاِمُرْوٓ ِِلَ ِدْيُن الَْقيِٰ وَة َوذه  Ĉۭكه

کہ صرف ہللا کی عبادت کریں اسی کے لئے دین ( ۱)کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا انہیں اس 

کو خالص رکھیں۔ ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز قائم رکھیں اور زکوة دیتے رہیں یہی ہے 

 دین سیدھی ملت کا۔

 یعنی ان کی کتابوں میں انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ۔۔۔ ۱۔٢

مائل ہونا، کسی ایک طرف یکسو ہونا، حنفآء جمع ہے۔ یعنی شرک  حنیف کے معنی ہیں،۴۔۲

سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسالم کی طرف مائل اور 

 یکسو ہوتے ہوئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ والسالم نے کیا۔

ا األٰمۃ المستقیمۃ المستقیمۃ ی: ا؛قیٰمۃ محذوف موصوف کی صفت ہے۔ دین الملۃ القیٰمۃ ائ۲۔۲

المعتدلۃ، یہی اس ملت یا امت کا دین ہے جو سیدھی اور معتدل ہے۔ اکثر ائمہ نے اس آیت سے 

 (ابن کثیر)اس بات پر استدالل کیا ہے کہ اعمال، ایمان میں داخل ہیں 
 

َّنََّ  ْيَن َكَفُرْوا ِمْن َاْهِل اْلِكتهِب َوالُْمّْشِِكْْيَ ِِفْ ََنِر ََجَ ِ َِّة    ِانَّ اَّلَّ َك ُِهْ َْشُّ الََْبِي
ِٕ
ى
ۗ ْيَن ِفْْيَا   ۭ ُاوله ِِلِ  Čۭخه

بیشک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے 

 (۱)جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ بدترین خالئق ہیں 

ا انجام۔ نیز انہیں تمام مخلوقات یہ ہللا کے رسول اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں ک ۱۔٦

 میں بدترین قرار دیا گیا۔
 

َِّة    َك ُِهْ َخْْيُ الََْبِي
ِٕ
ى
ۗ ِت   ُاوله ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ  Ċِۭانَّ اَّلَّ

 (۱)بیشک جو لوگ ایمان الئے اور نیک عمل کئے یہ لوگ بہترین خالئق ہیں 

ر جنہوں نے اعضا کے ساتھ عمل کئے، وہ تمام یعنی جو دل کے ساتھ ایمان الئے او ۱۔۷

مخلوقات سے بہتر اور افضل ہیں۔ جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مومن بندے مالئکہ سے 

سے ہے۔ اسی ( خلق)شرف فضل میں بہترین ہیں۔ ان کی ایک دلیل یہ آیت بھی ہے۔ البریۃ ، یرأ 

ریئۃ ہے، ہمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا سے ہللا کی صفت الباری ہے۔ اس لیے بریٰہ اصل میں ب

 میں ادغام کر دیا گیا
 

 ُ ْيَن ِفْْيَآ َابًَدا   َۭرِِضَ اّلٰله ِِلِ َِتَا اَْلَِْنهُر خه رِْي ِمْن ََتْ ٰهُت عَْدٍن َّتْ ْم َجن ِ َّٗه   َجَزاُۗؤُِهْ ِعْنَد َرّٰبِ ِِلَ ِلَمْن َخَِشَ َرب    Ď َعِْنُْم َوَرُضْوا َعْنُه   ۭ ذه

کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جنکے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن ان 

یہ ہے ( ۱)میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہللا ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے 

 اس کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔

سے بڑی چیز ہے  ان کے ایمان وطاعت اور اعمال صالحہ کے سبب۔ ہللا کی رضامندی سب۱۔۲

 (ورضوان من ہللا اکبر)

اس لئے کہ ہللا نے انہیں ایسی نعمتوں سے نواز دیا، جن میں ان کی روح اور بدن دونوں  ۴۔۲

 کی سعادتیں ہیں۔ 

یعنی یہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لئے ہے جو دنیا میں ہللا سے ڈرتے رہے اور اس  ۲۔۲

ارکاب سے بچتے رہے۔ اگر کبھی نافرمانی کر لی  کے ڈر کی وجہ سے ہللا کی نافرمانی کے
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بھی تو توبہ کر لی۔ اور آئندہ کے لیے اپنی اصالح کر لی، حتٰی کہ ان کی موت اسی اطاعت پر 

ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہللا سے ڈرنے واال معصیت پر اصرار اور دوام 

 کا دل ہللا کے خوف سے خالی ہے۔نہیں کر سکتا اور جو ایسا کرتا ہے، حقیقت میں اس 
 

 

 سورة الزلزلة
 (۲۔ تعداد آیات  ٢٢سورة الزلزلة ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں اس کے مدنی اور مکی ہونے میں اختالف ہے، اس کی *

 لیکن ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔
 

  Ǻِاَذا ُزلْزِلَِت اَْلَْرُض ِزلَْزالَهَا   

 (۱)جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی 

اس کا مطلب ہے سخت بھو نچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہرچیز ٹوٹ پھوٹ  ۱۔۱

 گا جب پہال نفخہ پھونکا جائے گا۔جائے گی، یہ اس وقت ہو
 

  Ąَوَاْخَرَجِت اَْلَْرُض َاثَْقالَهَا  

 (۱)اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی 

یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں، وہ زمین کا بوجھ ہیں، جنہیں زمین قیامت والے دن  ۱۔۴

ل آئیں گے۔ یہ دوسرے باہر نکال پھینکے گی اور ہللا کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نک

 نفخے میں ہوگا، اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔
 

نَْساُن َما لَهَا    ۚ Ǽَوقَاَل اَْلِ

 (۱)انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہوگیا ہے۔ 

یعنی دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہوگیا ہے یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے ۱۔۲

 ۔خزانے اگل رہی ہے
 

ُث َاْخَباَرَها   ٰدِ ٍذ َُتَ
ِٕ
  Ćيَْوَمى

 (۱)اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی 

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے جب یہ آیت تالوت فرمائی اور صحابہ ۱۔٤

سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ ہللا اور اس کا 

یادہ جانتے ہیں آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس رسول ہی ز

بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا، اس کی گواہی دے گی۔ کہے گی فالں فالں 

 شخص نے فالں فالں عمل، فالں فالں دن میں کیا تھا۔
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ََّك َاْوْحه لَهَا    ۭ Ĉِِبَنَّ َرب

 (۱)رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس لئے کہ تیرے 

یعنی زمین کو یہ قوت گویائی ہللا تعاٰلی عطا کرے گا اس لیے اس میں تعجب بات نہیں۔، جس ۱۔۲

طرح انسانی اعضا میں ہللا تعاٰلی یہ قوت پیدافرمادے گا، زمین کو بھی ہللا تعاٰلی متکلم بنا دے گا 

 اور وہ ہللا کے حکم سے بولے گی۔
 

َّْص  ٍذ ي
ِٕ
الَهُْم يَْوَمى ْوا َاُْعَ َتاًًت   ڏ ِلُْٰيَ  Čُۭدُر النَّاُس َاش ْ

تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیئے ( ۱)لوٹیں گے ( واپس)اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر 

 (۱)جائیں 

یہ ورود کی ضد ہے یعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی ( لوٹیں گے)یصدر، یرجع ۱۔٦

ر دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ اشتاتا، متفرق، یعنی ٹولیاں طرف ، یا حساب کے بعد جنت او

ٹولیاں، بعض بےخوف ہوں گے، بعض خوف زدہ، بعض کے رنگ سفید ہوں گے جیسے 

جنتیوں کے ہوں گے اور بعض کے رنگ سیاہ ، جو ان کے جہنمی ہونے کی عالمت ہوگی۔ 

ادیان ومذاہب اور اعمال  بیض کا رخ دائیں جانب ہوگا تو بعض کا بائیں جانب۔ یا یہ مختلف گروہ

 وافعال کی بنیاد پر ہوں گے۔

یعنی زمین اپنی خبریں اس لئے بیان کرے گی تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھا دیئے  ۱۔٦

 جائیں۔
 

ََّرٗه    ا ي ٍة َخْْيً َّْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ  Ċۭفََمْن ي

 (۱)پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ 

 پس وہ اس سے خوش ہوگا۔۱۔۷
 

ا يََّرٗه    ٍة َْشًّ َّْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ   Ďَوَمْن ي

 (۱)اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ 

وہ اس پر سخت پشیمان اور مضطرب ہوگا۔ذرة بعض کے نزدیک چیونٹی سے بھی چھوٹی ۱۔۲

پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر جو چیز ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں، انسان زمین 

مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاعوں میں 

گردوغبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں، وہ ذرہ ہے۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو 

ے بارے میں نازل ہوئی ہے جن اولٰی کہا ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں ک

میں سے ایک شخص، ساءل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تامل کرتا اور دوسراشخص چھوٹا 

 (فتح القدیر)گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا۔ 
 

 

 سورة العادیات
 (۱۱۔ تعداد آیات  ۱۰۰سورة العادیات ۔ سورہ نمبر )

 
حِ  ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ْْيِ       ِبْسِم اّلٰله
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 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ِديهِت َضْبًحا      Ǻَوالْعه

 (۱)ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم 

عادیات، عادیۃ کی جمع ہے۔ یہ عدو سے ہے جیسے غزو ہے غازیات کی طرح اس کے  ۱۔۱

یا ہے۔ تیز رو گھوڑے۔ ضبح کے معنی بعض کے نزدیک ہانپنا اور واؤ کو بھی یا سے بدل دیا گ

بعض کے نزدیک ہنہنانا ہے۔ مراد وہ گھوڑے ہیں جو ہانپتے یا ہنہناتے ہوئے جہاد میں تیزی 

 سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں۔
 

  Ąفَالُْمْوِريهِت قَْدًحا  

 (۱)پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم 

سے ہے آگ نکالنے والے۔ قدح کے معنی ہیں۔ صبک چلنے میں گھٹنوں یا موریات، ایراء  ۱۔۴

ایڑیوں کا ٹکرانا، یا ٹاپ مارنا۔ اسی سے قدح بالزناد ہے۔ چقماق سے آگ نکالنا۔ یعنی گھوڑوں 

کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے جیسے چقماق سے نکلتی ہے 

 (جو کہ ایک قسم کا پتھر ہے)
 

ِت ُصْبًحا  فَالْ    Ǽُمِغْْيه

 (۱)پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم 

مغیرات،أغار یعیر سے ہے، شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے۔ صبحا صبح کے وقت،  ۱۔۲

عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جاتا تھا، شب خون تو مارتے ہیں، جو فوجی گھوڑوں 

ی نسبت گھوڑوں کی طرف اسلئے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں پر سوار ہوتے ہیں، لیکن اس ک

 فوجیوں کے یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں۔
 

  Ćفََاثَْرَن ِبٖه نَْقًعا  

 پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔

أثار، اڑانا۔ نقع، گرد و غبار۔ یعنی یہ گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے یا دھاوا بولتے ہیں تو 

 ر چھا جاتا ہے ۔اس جگہ پر گرد و غبا
 

ًعا     Ĉفََوَسْطَن ِبٖه ََجْ

 (۱)پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ 

فوسطن، درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ اس وقت، یا حالت گرد و غبار میں۔ جمعا دشمن کے ۱۔۲

لشکر۔ مطلب ہے کہ اس وقت، یا جبکہ فضا گردوغبار سے اٹی ہوئی ہے یہ گھوڑے دشمن کے 

 کروں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں۔لش
 

ِٰٖه لََكنُْوٌد    نَْساَن ِلَرب  Čِۚانَّ اَْلِ

 یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔

 یہ جواب قسم ہے۔ انسان سے مراد کافر، یعنی بعض افراد ہیں۔ کنود بمعنی کفور، ناشکرا۔ ٦۔۱
 

ِِلَ لََشهِْيٌد   َّٗه عَٰله ذه  Ċَۚوِان

 (۱)اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ 
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یعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ بعض لشہید کا فاعل ہللا کو قرار دیتے ۱۔۷

ہیں۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ مابعد کی آیات میں ضمیر 

 سان ہی ہونا زیادہ صحیح ہے۔کا مرجع انسان ہی ہے۔ اس لیے یہاں بھی ان
 

َّٗه ِلُحٰبِ الَْخْْيِ لََشِديٌْد    Ďَۭوِان

 (۱)یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے 

َخْیر،ُ سے مراد مال ہے، اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہایت حریص اور بخیل ہے جو  ۱۔۲

 مال کی شدید محبت کا الزمی نتیجہ ہے۔
 

  Ḍَِثَ َما ِِف الُْقُبْوِر  َافَََل يَْعََلُ ِاَذا بُعْ 

 (۱)ہے نکال لیا جائے گا ( کچھ)کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو 

 بعثر، نثر وبعث یعنی قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا۔۱۔٢
 

ُدْوِر    َل َما ِِف الصُّ    01َوُحٰصِ

 جائیں گی۔اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی 

 حصل، میز وبین یعنی سینوں کی باتوں کو ظاہر اور کھول دیا جائے گا۔
 

ِبْْيٌ    َٰ َّ ٍذ ل
ِٕ
ْم يَْوَمى ُْم ِّبِ    00ِانَّ َرّبَّ

 (۱)بیشک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا 

ے گا یعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر د۱۔۱۱

اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے؟ اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں 

پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا ان اشخاص کو 

تنبیہ ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اسکی 

ی کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں ناشکر

 کرتے جو ہللا نے اس میں دوسرے لوگوں کے رکھے ہیں۔
 

 

 سورة القارعة
 (۱۱۔ تعداد آیات  ۱۰۱سورة القارعة ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 اٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تع

 
   Ǻَالَْقاِرعَُة    

 کھڑ کھڑا دینے والی
 

 Ąَۚما الَْقاِرعَُة  
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 وہ کھڑ کھڑا دینے والی۔( ۱)کیا ہے 

یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس سے قبل متعدد نام گزر چکے ہیں  ۱۔۴

ۃُ  ہُ، اَْلَغاِشیَۃُ، اْلسَّاَعہُ، اْلَواقَِعۃُ وغیرہ، اسے اْلقَاِرَعۃُ اس لئے کہتے ہیں کہ مثالً اَ ْلحاقَّۃُ، الطَّاَمَّ اَخَّ ، صَّ

یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور ہللا کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی، 

 جیسے دروازہ کھٹکھٹانے واال کرتا ہے۔
 

ىَك َما الَْقاِرعَُة     ۭ Ǽَوَمآ َاْدره

 تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے۔
 

  Ćيَْوَم يَُكْوُن النَّاُس ََكلَْفَراِش الَْمْبثُْوِث  

 (۱)جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے 

فراش، مچھر اور شمع کے گرد منڈالنے والے پرندے وغیرہ۔ مبثوث، منتشر اور بکھرے ۱۔٤

 لے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ہوئے۔ یعنی قیامت وا
 

 ۭ Ĉَوتَُكْوُن الِْجَباُل ََكلِْعهِْن الَْمْنُفْوِش  

 اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔

عھن، اس اون کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو، منفوش، دھنی ہوئی۔ یہ 

وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جو قیامت والے دن انکی ہوگی۔ قرآن کریم میں پہاڑوں  پہاڑوں کی

کی یہ کیفیت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے، جسکی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اب آگے ان 

 دوفریقوں کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے جو قیامت والے دن اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔
 

ا َمْن ثـَـ   Čُقلَْت َمَواِزيُْنٗه   فََامَّ

 (۱)پھر جس کے پلڑے بھاری ہونگے۔ 

موازین، میزان کی جمع ہے۔ ترازو، جس میں صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ جیسا کہ اس  ۱۔٦

( 4:االعراف۔7 (Ďٕىَِك ھُُم اْلُمْفلُِحْوَن  ۘ  فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزْینُٗه فَاُولٰ  ۘ  اْلَحقُّ  ۘ  َواْلَوْزُن یَْوَمٕىِذِ )کا ذکر 

( ٥٠٨ٕىِٖه فََحبِطَْت اَْعَمالُھُْم فاََل نُقِْیُم لَھُْم یَْوَم اْلقِٰیَمِة َوْزنًا ۭ  ٕىَِك الَِّذْیَن َكفَُرْوا بِٰاٰیِت َربِِّھْم َولِقَاۭ  اُولٰ )

ا  ــــــيْ ـَونََضُع اْلَمَواِزْیَن اْلقِْسطَ لِیَْوِم اْلقِٰیَمِة فاََل تُْظلَُم نَْفٌس شَ )اور ( 305:۔الکہف34 ًۘ َو اِْن َكاَن  ۭۭ ۘ 

ْن َخْرَدٍل اَتَْینَا بِھَا   میں بھی گزراہے۔ ( 27:۔االنبیاء43( 27بِْیَن ـَوَكٰفى بِنَا ٰحسِ  ۭۭ ِمْثقَاَل َحبٍَّة مِّ

بعض کہتے ہیں کہ یہاں یہ میزان نہیں، موزون کی جمع ہے یعنی ایسے اعمال جن کی ہللا کے 

لیکن پہال مفہوم ہی راجح اور صحیح ہے۔ ( فتح القدیر)گا ہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن ہو

مطلب یہ ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وزن اعمال کے وقت ان کی نیکیوں واال پلڑا 

 بھاری ہو جائے گا۔
 

اِضَيٍة     ۭ Ċفَهَُو ِِفْ ِعيَْشٍة رَّ

 (۱)وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ 

 وہ صاحب زندگی پسند کرے گا۔ یعنی ایسی زندگی جس کو۱۔۷

 
ا َمْن َخفَّْت َمَواِزيُْنٗه       Ďَوَامَّ

 (۱)جن کے پلڑے ہلکے ہونگے۔ 

 جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی اور برائیوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا ہلکا ہوگا۔۱۔۲
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ٗه َهاِويٌَة       Ḍۭفَُامُّ

 (۱)ہے۔ ( جہنم)اس کا ٹھکانا ہاویہ 

ویہ جہنم کا نام ہے اس کو ہاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہنمی اس کی گہرائی میں گرے گا۔ ہا۱۔٢

سے اس لیے تعبیر کیا کہ جس طرح انسان کے لیے ماں، جائے پناہ ہوتی ( ماں)اور اس کو ام 

ہے اسی طرح جہنمیوں کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ ام کے معنی دماغ کے ہیں۔ 

 (ابن کثیر)یں سرکے بل ڈالے جائیں گے۔جہنمی، جہنم م

 
ىَك َما ِهَيْه     ۭ 01َوَمآ َاْدره

 (۱)تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے 

یہ استفہام اس کی ہو لناکی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ انسان کے وہم  ۱۔۱۰

نہیں جان و تصور سے باال ہے انسانی علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اس کی کنہ 

 سکتے۔

 
   00ََنٌر َحاِميٌَة    

 (۱)وہ تند تیز آگ ہے 

جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جالتا ہے، یہ جہنم کی آگ کا  ۱۔۱۱

صحیح بخاری، کتاب بدء )درجہ زیادہ ہے  ٦٢سترواں حصہ ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 

ایک اور حدیث ( ، کتاب الجنۃ، باب فی شدة حرنار جھنم الخلق، باب صفۃ لنار وأنھا مخلوقۃ مسلم

آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے "میں ہے کہ 

جا رہا ہے، ہللا تعاٰلی نے اسے دو سانس لینے کی اجازت فرما دی۔ ایک سانس گرمی میں اور 

ٹھنڈا سانس ہے، اور نہایت سخت ایک سانس سردی میں پس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا 

ایک اور حدیث ( بخاری، کتاب و باب مذکور")گرمی جو پڑتی ہے، وہ جہنم کا گرم سانس ہے

جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، "میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا

م، کتاب حوالہ مذکور، مسل)اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔

 (المساجد

 

 

 سورة التکاثر
 (۲۔ تعداد آیات  ۱۰۴سورة التکاثر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
   Ǻَالْههىُُكُ التَََّكثُُر  

 (۱)فل کر دیا ز یادتی کی چاہت نے تمہیں غا
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الھٰی یلھی کے معنی ہیں،غافل کردینا۔ تکاثر، زیادتی کی خواہش۔ یہ یہ عام ہے، مال، اوالد،  ۱۔۱

اعوان و انصار اور خاندان و قبیلہ وغیرہ سب کو شامل ہے۔ ہر وہ چیز، جس کی کثرت انسان کو 

سے غافل  محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواش اسے ہللا کے احکام اور آخرت

کر دے۔ یہاں ہللا تعاٰلی انسان کی اس کمزوری کو بیان کر رہا ہے۔ جس میں انسانوں کی اکثریت 

 ہر دور میں مبتال رہی ہے۔

 
 Ąَۭحِٰته ُزْرُُتُ الَْمَقاِبَر  

 (۱)یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ 

اور تم قبروں  اس کا مطلب ہے کہ حصول کی خاطر محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی ۱۔۴

 میں جا پہنچے۔

 
   Ǽلَُكَّ َسْوَف تَْعلَُمْوَن  

 تم عنقریب معلوم کر لو گے۔( ۱)ہرگز نہیں 

 یعنی تم جن تکاثر و تفاخر میں ہو، یہ صحیح نہیں۔ ۱۔۲

 
 Ćُُۭثَّ لَُكَّ َسْوَف تَْعلَُمْوَن   

 (۱)ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا 

 ریب تم جان لو گے، یہ بطور تاکید دو مرتبہ فرمایا۔اس کا انجام عنق ۱۔٤

 
 Ĉۭلَُكَّ لَْو تَْعلَُمْوَن ِعَْلَ الَْيِقْْيِ   

 (۱)ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو۔ 

مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اسطرح یقینی طور پر جان لو جس طرح دنیا کی ۱۔۲

 رتے ہو تو تم یقینا تکاثر وتفاخر میں مبتال نہ ہو۔کسی دیکھی بھالی چیز کا تم یقین ک

 
ُونَّ الَْجــِحْْيَ       Čلَََتَ

 (۱)تو بیشک تم جہنم دیکھ لو گے۔ 

یہ قسم مخذوف کا جواب ہے یعنی ہللا کی قسم تم جہنم ضرور دیکھو گے یعنی اس کی سزا ۱۔٦

 بھگتو گے

 
َا عَْْيَ الَْيِقْْيِ    ُوِنَّ   Ċُُثَّ لَََتَ

 (۱)تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اور 

جس کا یقین )پہال دیکھنا دور سے ہوگا یہ دیکھنا قریب سے ہوگا، اسی لیے اسے عین الیقین ۱۔۷

 کہا گیا۔( مشاہدہ عین سے حاصل ہو

 
ٍذ َعِن النَِّعْْيِ   

ِٕ
لُنَّ يَْوَمى   Ďُُثَّ لَتُْســـ 

 (۱)وال ہوگا پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا س

یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا، جو ہللا نے دنیا میں عطا کی ہونگی جیسے آنکھ،  ۱۔۲

کان، دل، دماغ، امن اور صحت، مال و دولت اور اوالد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سوال 

صرف کافروں سے ہوگا بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک سے ہوگا۔ بعض سوال مستلزم عذاب نہیں۔ 
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نہوں نے ان نعمتوں کا استعمال ہللا کے حکم کے مطابق کیا ہوگا وہ عذاب سے محفوظ ہوں ج

 گے اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ دھر لیے جائیں گے۔

 

 

 سورة العصر
 (۲۔ تعداد آیات  ۱۰۲سورة العصر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے شروع

 
  Ǻَوالَْعّْصِ  

 (۱)زمانے کی قسم 

زمانے سے مراد، شب و روز کی یہ گردش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے، رات آتی ہے تو  ۱۔۱

ازیں کبھی رات  اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہرچیز روشن ہو جاتی ہے۔ عالوہ

لمبی، دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا، رات چھوٹی ہو جاتی ہے یہی مرور ایام، زمانہ ہے جو ہللا 

تعاٰلی کی قدرت اور کاریگیر پر داللت کرتا ہے۔ اسی لیے رب نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ 

کھا سکتا ہے پہلے بتالیا جا چکا ہے کہ ہللا تعاٰلی تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم 

 لیکن انسانوں کے لیے ہللا کی قسم کے عالوہ کسی چیز کی قسم کھان جائز نہیں ہے۔

 
   ٍ ِْ نَْساَن لَِفْي ُخ   Ąِانَّ اَْلِ

 (۱)انسان سراسر نقصان میں ہے ( بالیقین)بیشک 

یہ جواب قسم ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہالکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اس  ۱۔۴

شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو کے 

 موت کے بعد آرام اور راحت نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔

 
َْبِ  ِت َوتََواَصْوا ِِبلَْحٰقِ ڏ َوتََواَصْوا ِِبلصَّ ِلحه لُوا الٰصه َمنُْوا َوَُعِ ْيَن اه ِ   Ǽِاَلَّ اَّلَّ

آپس میں حق ( جنہوں نے)اور نیک عمل کئے اور ( ۱)وگوں کے جو ایمان الئے سوائے ان ل

 (۴)کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ 

ہاں اس خسارے سے وہ لوگ محفوط ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، کیونکہ  ۱۔۲

ی نعمتوں اور جنت کی ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، موت کے بعد وہ بہر حال ابد

 پر آسائش زندگی سے بہرہ ور ہوں گے۔ آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے۔

 یعنی ہللا کی شریعت کی پابندی اور محرمات ومعاصی سے اجتناب کی تلقین۔۴۔۲

یعنی مصائب و آالم پر صبر، احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، معاصی  ۲۔۲

ر، لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر، صبر بھی اگرچہ تواصی بالحق میں سے اجتناب پر صب

شامل ہے، تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا، جس سے اس کا شرف و فضل اور 

 خصال حق میں اس کا ممتاز ہونا واضح ہے۔
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 سورة الهمزة
 (٢۔ تعداد آیات  ۱۰٤سورة الھمزة ۔ سورہ نمبر )

 
ْْحه  ِ الرَّ ِحْْيِ       ِبْسِم اّلٰله  ِن الرَّ

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
َُّمَزِةَۨ      ِٰ َُهََزٍة ل ُُ ٰ    Ǻَويٌْل ِل

 بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے واال غیبت کرنے واال ہو۔

میں کچھ فرق کرتے ہیں۔ھمزة وہ ھمزة اور لمزة، بعض کے نزدیک ہم معنی ہیں بعض اس 

شخص ہے جو رو در رو برائی کرے اور لمزة وہ جو پیٹھ پیچھے غیمت کرے۔ بعض اس کے 

برعکس معنی کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ھمز، آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا 

 ہے اور لمز زبان سے۔

 
َدٗه    عَدَّ َع َماًَل وَّ ْي ََجَ ِ   Ąاَّلَّ

 (۱)جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔  جو مال کو

اس سے مراد مال جمع کرتا ہے اور ہللا کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ ورنہ مطلق مال جمع 

کرکے رکھنا مذموم نہیں ہے۔ یہ مذموم اس وقت ہے جب اس میں زکوة اور انفاق فی سبیل ہللا نہ 

 کا اہتمام نہ ہو۔

 
ٗه   ٓ َاْخَِلَ َسُب َانَّ َماََلٗ  Ǽَُۚيْ

 وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔

یعنی یہ مال، جسے وہ " اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا"اخلدہ کا زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ۱۔۲

 جمع کر کے رکھتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا

 
َْْۢبَذنَّ ِِف الُْحَطَمِة    ڮĆلَُكَّ لَُين

 (۴)یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا ( ۱)ہرگز 

 یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا اس کا وہم اور گمان ہے۔  ۱۔٤

ایسا بخیل شخص حطمہ میں پھینک دیا جائے گا یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، توڑ پھوڑ  ۴۔٤

 دینے والی ہے۔

 
ىَك َما الُْحَطَمُة    Ćَۭوَمآ َاْدره

 (۱)ور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی۔ ا

یہ استفہام اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے، یعنی وہ ایسی آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں  ۱۔۲

 اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

 
ِ الُْمْوقََدُة      Čََنُر اّلٰله
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 ی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔وہ ہللا تعاٰلی ک

 
َدِة   
ِٕ
ِلــُع عََٰل اَْلَفـْـ َِّّتْ تَـطَّ  Ċۭال

 (۱)جو دلوں پر چڑھتے چلی جائے گی۔ 

یعنی اس کی حرارت دل تک پہنچ جائے گی۔ اگرچہ دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ۱۔۷

لے ہی ہو جاتی ہے کہ وہ دل تک پہنچ جائے لیکن وہ پہنچتی نہیں کیوں انسا کی موت اس سے پہ

 ہے لیکن جہنم کی آگ دلوں تک پہنچے گی لیکن موت نہ آئے گی۔ باوجود آرزو کے۔

 
ْؤَصَدٌة    ْم مُّ َا عَلَْْيِ   Ďِاِنَّ

 اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں۔

مؤصدة جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دئیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے ۱۔٢

خوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں اور انہیں لوہے کی می

گی، بعض کے نزدیک عمد سے مراد بڑیاں یا طوق ہیں اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جن 

 (فتح القدیر)میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔

 
َدٍة     َمدَّ ٍد مُّ   Ḍِِفْ َُعَ

 (۱)ہر طرف سے بند ہوئی ہوگی۔ 

 

 

 سورة الفیل
 (5۔ تعداد آیات  305ة الفیل ۔ سورہ نمبر سور)

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 
ِب الِْفْيِل     َُّك ِِبَْْصه  ۭ Ǻَالَْم تََر َكْيَف فََعَل َرب

 (۱)ے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب ن

جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لئے آئے تھے، الم تعلم کیا تجھے معلوم نہیں؟  ۱۔۱

استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی تو جانتا ہے یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم عصر ہیں۔ 

نہیں ہوا تھا۔ مشہور ترین  یہ اس لئے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ

قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی والدت ہوئی 

حسب ذیل ! تھی، اس لئے عربوں میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر تھیں یہ واقع مختصر

 :ہے 

 :واقعہ اصحاب الفیل

م گورنر تھا اس نے صنعاء میں ایک بہت حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہتہ االشر 

تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج ( عبادت گھر)بڑا گرجا 

عمرہ کے لئے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لئے سخت ناگوار تھی۔ 
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ے کو غالظت سے پلید کر چنانچہ ان میں سے ایک شخص ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خان

دیا، جس کی اطالع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح گرجا کو ناپاک کر دیا ہے، جس 

پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور 

 تعاٰلی ہوا، کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محسر کے پاس پہنچا تو ہللا

نے پرندوں کے غول بھیج دیئے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا 

مسور کے برابر تھیں، جس فوجی کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ 

جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اسطرح ہللا نے اپنے گھر کی 

فرمائی، مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے دادا  حفاظت

کے، جو مکے کے سردار تھے، اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبدالمطلب نے آ کر ابرہہ سے 

کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا 

ے کے لئے تو آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ ہللا کے ساتھ ہے، وہ ہللا کا گھر ہے، مسئلہ جس کو ڈھان

 (ایسر التفاسیر)وہی محافظ ہے، تو جانے اور بیت ہللا کا مالک ہللا جانے۔ 

 
َعْل َكْيَدُِهْ ِِفْ تَْضِلْيٍل      Ąَالَْم ََيْ

 (۱)کیا ان کے مکر کو بےکار نہیں کر دیا 

انے کا ارادہ لے کر آئے تھا، اس میں اس کو ناکام کر دیا۔۔ استفہام یعنی وہ خانہ کعبہ ڈھ ۱۔۴

 تقریری ہے۔
 

ا َاَِبِبْيَل    ْم َطْْيً َاْرَسَل عَلَْْيِ    Ǽوَّ

 (۱)اور ان پر پرندوں کے جھنڈ پر جھنڈ بھیج دیئے۔ 

 ابابیل پرندے کا نام نہیں بلکہ اس کے معنی غول در غول۔۱۔۲

 
ـَجاَرٍة  ْم ِِبِ ْيٍل   تَْرِمْْيِ ْن ِْسِٰ  ۽Ćِمٰ

 (۱)جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ 

سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر۔ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا ۱۔٤

 کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔

 
اُْكْوٍل      Ĉفََجــَعلَهُْم َكَعْصٍف مَّ

 (۱)پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ 

 یعنی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے۔۱۔۲

 

 

 سورة قریش
 (٤۔ تعداد آیات  ۱۰٦سورة قریش ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 م سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نا
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 اسے سورہ ایالف بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت سے ہے۔*

 
يْلهِف قَُريٍْش      Ǻَِلِ

 قریش کے مانوس کرنے کے لئے

 
ْيِف    َتاِۗء َوالصَّ  ۚ Ąٖالهِفهِْم ِرْحََلَ الش ِٰ

 (۱)۔ یعنی انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لئے

ایالف کے معنی ہیں مانوس اور عادی بنانا، یعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہو ( ۱)

جانا قریش کا گزران کا ذریعہ تجارت تھی، سال میں دو مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور 

کی وہاں سے اشیاء تجارت التا، سردیوں میں یمن، جو گرم عالقہ تھا اور گرمیوں میں شام 

طرف جو ٹھنڈا تھا خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے اہل عرب انکی عزت کرتے 

تھے۔ اسلیے یہ قافلے بال روک ٹوک سفر کرتے، ہللا تعاٰلی اس سورت میں قریش کو بتال رہا ہے 

کہ تم جو گرمی، سردی میں دو سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے 

امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہیں مکے میں 

تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا ہے کہ تمہاری عزت 

بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی، جس کے تم خوگر ہو، قائم رہے، اگر ابرہہ 

قصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ اپنے مذموم م

 سفر بھی منقطع ہو جاتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت ہللا کے رب کی عبادت کرو۔

 
َذا الَْبيِْت      Ǽفَلَْيْعُبُدْوا َربَّ هه

 پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔

 
 ِ ْن َخْوٍف   اَّلَّ َمَِنُْم ِمٰ اه ْن ُجْوٌٍ   ڏ وَّ    Ćْيٓ َاْطَعَمهُْم ِمٰ

 ۔(۴)میں امن و امان دیا ( اور خوف)اور ڈر ( ۱)جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا 

 مذکورہ تجارت اور سفر کے ذریعے سے۔  ۱۔٤

 عرب میں قتل و غارت گری عام تھی لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو ۴۔٤ 

 احترام حاصل تھا، اس کی وجہ سے وہ خوف و خطرے سے محفوظ تھے۔

 

 

 سورة الماعون
 (۷۔ تعداد آیات  ۱۰۷سورة الماعون ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 (فتح القدیر)الدین سورة ارأیت اور سورة الیتیم بھی کہتے ہیں  اس سورت کو سورة*

 
ْيِن     ُب ِِبٰلِ ْي يَُكٰذِ ِ  Ǻَۭاَرَءيَْت اَّلَّ
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 ۔(۱)جزا کو جھٹالتا ہے ( روز)کیا تو نے دیکھا جو 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے۔ رؤیت  ۱۔۱

میں ہے اور دین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ  معرفت کے مفہوم

کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹالتا " کالم میں حذف ہے۔ اصل عبادت ہے

 ہے؟ آیا وہ اپنی اس بات میں صحیح یا غلط۔

 
ٌُّ الَْيِتْْيَ    ْي يَُد ِ ِِلَ اَّلَّ    Ąفَذه

 (۱)دیتا ہے۔ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے 

اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے بھال ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں ۱۔۴

کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ یتیم کے ساتھ وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں 

مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخالقی ضابطوں کی اہمیت ومحبت ہوگی۔ دوسرے اسے اس 

 ا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی۔امر ک

 
 Ǽَۭوََل َُيُضُّ عَٰله َطَعاِم الِْمْسِكْْيِ   

 (۱)اور مسکین کو کھالنے کے لئے ترغیب نہیں دیتا 

یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہونگی ورنہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی  ۱۔۲

 ۔دھکا ہی دے گا

 
ِْْٰيَ      Ćفََويٌْل ِلٰلُْمَصل

 ہے۔( اور ویل نامی جہنم کی جگہ)ان نمازیوں کے لئے افسوس 

 
ْم َساُهْوَن    ْيَن ُِهْ َعْن َصََلَِتِ ِ    Ĉاَّلَّ

 (۱)جو اپنی نماز سے غافل ہیں 

اس مراد وہ لوگ ہیں نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہوگئے یا  ۱۔٢

کو اس کے اپنے مسنوں وقت میں نہیں پڑھتے۔ جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر  نماز

سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں یا خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی مفہوم 

اس میں آ جاتے ہیں اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ کہاں اس مقام 

سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں پر ذکر کرنے 

جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی لیے منافقین کی ایک صفت یہ 

ٰلوِة قَاُمْوا ُكَساٰلى )بھی بیان کی گئی ہے۔ ا اِلَى الصَّ َ ااِلَّ ُءْوَن النَّاَس َواَل یَْذكُ ۘ  یَُرا ۘ  َواَِذا قَاُمْوٓ ُرْوَن ہللٰاٰ

ۘ  ۱٤۴قَلِْیاًل     (324:۔النساء2( ۘ 

 
ْيَن ُِهْ يَُراُۗءْوَن    ِ     Čاَّلَّ

 (۱)جو ریاکاری کرتے ہیں۔ 

یعنی ایسے لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی بصورت دیگر ۱۔٦

ئس اور ریا کاری کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، یعنی صرف نمود و نما

 نماز پڑھتے ہیں۔

 
  Ċَويَْمنَُعْوَن الَْماُعْوَن   

 (۱)اور برتنے کی چیز روکتے ہیں 
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معن شیء قلیل کہتے ہیں۔ بعض اس سے مراد زکوة لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اصل مال کے ۱۔۷

ں برتنے اور بعض اس سے گھروں می( ڈھائی فی صد)مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے 

والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عاریتا مانگ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے 

کہ گھریلو چیزیں عاریتا دے دینا اور اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے اور اس 

 کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا، یہ منکرین قیامت ہی کا شیوہ ہے۔

 

 

 سورة الکوثر
 (۲۔ تعداد آیات  ۱۰۲ثر ۔ سورہ نمبر سورة الکو)

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 اس کا دوسرا نام سورة النحر بھی ہے۔*

 
َك اْلَكْوثََر    ٓ َاْعَطْينه  Ǻِۭاَنَّ

 (۱)دیا ہے ( اور بہت کچھ)وثر ک( حوض)یقیناً ہم نے تجھے 

کے "خیر کثیر"کوثر، کثرت سے ہے اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے  ۱۔۱

مفہوم کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس مییں دوسرے معانی بھی آ جاتے 

جو جنت میں آپ صلی ہیں۔ مثالً صحیح حدیث میں بتالیا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے 

ہللا علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اس طرح بعض حدیث میں مصداق حوض بتایا گیا ہے، 

جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی 

پیئں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی 

حات اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب، سب ہی فتو

 (ابن کثیر)میں آ جاتی ہیں۔"خیر کثیر"چیزیں

 
َِٰك َواَْنَْر   Ąۭفََصٰلِ ِلَرب

 (۱)پس تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ 

 کے لیے ہے مشرکین کی یعنی نماز بھی صرف ہللا کے لیے اور قربانی بھی صرف ہللا۱۔۴

طرح اس میں دوسروں کو شریک نہ کرو۔ نحر کے اصل معنی اونٹ کے حلقوم میں چھری یا 

نیزہ مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری 

ازیں اس جاتی ہے اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نحر سے مراد مطلق قربانی ہے، عالوہ 

میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقعے پر منٰی میں اور عیداالضحٰی کے 

 موقعے پر قربانی کرنا، سب شامل ہیں۔

 
 Ǽِانَّ َشاِنئََك ُهَو اَْلَبََْتُ 

 (۱)یقیناً تیرا دشمن ہی ال وارث اور بےنام و نشان ہے 
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ل یا مقطوع الذکر ہو، یعنی اس کی ذات پر ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النس۱۔۲

ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے۔ جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

کی اوالد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر ہللا 

تر تو نہیں، تیرے دشمن ہی ہونگے، چنانچہ ہللا نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اب

تعاٰلی نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا گو اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے 

ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی اوالد معنوی 

امت والے دن فخر کریں گے، عالوہ ازیں ہی ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی ہللا علیہ وسلم قی

آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، جبکہ آپ 

صلی ہللا علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے 

 ن کا ذکر نہیں۔ہیں لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان پر ا

 

 

 سورة الکافرون
 (٦۔ تعداد آیات  ۱۰٢سورة الکافرون ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

اف کی دو رکعتوں اور فجر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم طو*

اور سورہ اخالص پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ ( قل ٰیٓایھا الٰکفرون)اور مغرت کی سنتوں میں 

صلی ہللا علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی ہللا عنہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت، یہ 

 سورت پڑھ کر سوؤ گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ بعض روایت میں خود آپ صلی ہللا

 (ابن کثیر)علیہ وسلم کا عمل بھی یہ بتالیا گیا ہے۔

 
ِفُرْوَن     َا اْلكه َُّيُّ ٓ   Ǻقُْل َّيه

 (۱)آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو 

الکفرون میں الف الم جنس کے لیے ہے لیکن بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب  ۱۔۱

۔ کیونکہ اس سورت کے ہے جن کی بابت ہللا کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا

 (فتح القدیر)نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہللا کی عبادت کی 

 
  Ąََلٓ َاْعُبُد َما تَْعُبُدْوَن   

 نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔

 
ِبُدْوَن َمآ َاْعُبُد     Ǽَۚوََلٓ َانَُْتْ عه

 ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔نہ تم عبادت کرنے والے 

 
   ْ ا َعَبْدُتُّ    Ćَوََلٓ َاََن عَاِبٌد مَّ

 اور نہ میں عبادت کرونگا جسکی تم عبادت کرتے ہو۔
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ِبُدْوَن َمآ َاْعُبُد     ۭ Ĉَوََلٓ َانَُْتْ عه

 اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔

ے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن امام بعض نے پہلی آیت کو حال ک

شوکانی نے کہا ہے کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ تاکید کے لیے تکرار، عربی زبان کا 

عام اسلوب ہے، جسے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ رحٰمن، سورہ 

لیے یہ جملہ دہرایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ  مرسالت میں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی تاکید کے

کبھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کرلوں ، جیسا کہ تم 

چاہتے ہو۔ اور اگر ہللا نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے، تو تم بھی اس توحید اور 

قت فرمائی گئی جب کفار نے یہ تجویز پیش عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے۔ یہ بات اس و

کی کہ ایک سال ہم آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے معبود کی اور ایک سال آپ صلی ہللا علیہ وسلم 

 ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔

 
   Čلَُُكْ ِديُْنُُكْ َوِلَ ِديِْن   

 (۱)تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے۔ 

ر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں اپنے یعنی اگ۱۔٦

 (لنا اعمالنا ولکم اعمالکم)دین پر راضی ہوں میں اسے کیوں چھوڑوں۔؟

 

 

 سورة النصر
 (۲۔ تعداد آیات  ۱۱۰سورة النصر ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں 

جس وقت یہ سورت ( صحیح مسلم، کتاب التفسیر)نزول کے اعتبار سے یہ اخری سورت ہے۔*

نازل ہوئی تو بعض صحابہ رضی ہللا سمجھ گئے کہ اب نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا آخری وقت آ 

کو تسبیح وتحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے  گیا ہے ، اسی لیے آپ صلی ہللا علیہ وسلم

جیسے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی ہللا عنھما کا واقعہ صحیح بخاری میں 

 (تفسیر سورة النصر)ہے۔

 
ِ َوالَْفْتُح       Ǻِاَذا َجاَۗء نَّْصُ اّلٰله

 جب ہللا کی مدد اور فتح آ جائے۔

 
ِ َافَْواًجا   َوَرَايَْت النَّاَس يَْدُخلُْوَن ِِفْ    Ąِديِْن اّلٰله

 (۱)اور تو لوگوں کو ہللا کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے 

ہللا کی مدد کا مطلب، اسالم اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے  ۱۔۴

پ صلی مراد فتح مکہ ہے، جو نبی صلی ہللا علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا، لیکن کافروں نے آ
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 ۲ہللا علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ جب 

ہجری میں یہ مکہ فتح ہوگیا تو لوگ فوج در فوج اسالم میں داخل ہونے شروع ہوگئے، جب کہ 

اس سے قبل ایک ایک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے فتح مکہ سو لوگوں پر یہ بات بالکل واضح 

گئی کہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم ہللا کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسالم دین حق ہے، جس ہو 

 کے بغیر اب نجات اخروی ممکن نہیں، ہللا تعاٰلی نے فرمایا جب ایسا ہو تو۔

 
اًِب   َّٗه ََكَن تَوَّ َتْغِفْرُه     ڼ ِان َِٰك َواس ْ ْمِد َرب ْح ِِبَ بِٰ    Ǽفَس َ

حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بیشک وہ  تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ

 (۱)بڑا ہی توبہ قبول کرنے واال ہے 

یعنی یہ سمجھ لے کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض، جو تیرے ذمہ تھا، پورا ہوگیا  ۱۔۲

اور اب تیرا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آ گیا ہے، اس لئے حمد و تسبیح اٰلہی اور 

ر کا خوب اہتمام کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام استفغا

 کثرت سے کرنا چاہئے۔

 

 

 سورة المسد
 (٢۔ تعداد آیات  ۱۱۱سورة المسد ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 بان نہایت رحم واال ہےشروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہر

اسے سورة المسد بھی کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار و تبلیغ کریں تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے صفا 

المت سمجھی کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی ع! پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحاہ

جاتی ہے،چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہوگئے۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتالؤ ، 

اگر میں تمہیں خبردوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا 

پ صلی ہللا چاہتا ہے، تو تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں۔ ہم نے کبھی آ

علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے 

یہ سن کر ابو لہب نے کہا تباً لنا ( اگر تم کفرو شرک میں مبتال رہے)عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔

نے یہ سورة نازل تیرے لیے ہالکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟جس پر ہللا تعاٰلی 

ابو لہب کا اصل نام عبدالعزٰی تھا، اپنے حسن جمال ( صحیح بخاری، تفسیر سورة تبت )فرما دی۔

کہا جاتا تھا۔ عالوہ ازیں اپنے ( شعلہ فروزاں)اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب 

 علیہ وسلم کا انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا ۔ یہ نبی صلی ہللا

حقیقی چچا تھا، لیکن آپ صلی ہللا علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا اور اس کی بیوی ام جمیل بنت 

 حرب بھی دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔

 
تَبَّ     َّْت يََدآ َاِِبْ لَهٍَب وَّ  Ǻۭتَب

 (۱)ہالک ہوگیا ( خود)ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ 
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کا تثنیہ ہے، مراد اس سے اس کا نفس ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے ( ہاتھ)ا، ید ید ۱۔۱

یعنی ہالک اور برباد ہو جائے یہ بد دعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی ہللا 

یہ خبر ہے ( اور وہ ہالک ہوگیا)علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ َو تَبَّ 

د دعا کے ساتھ ہی ہللا نے اس کی ہالکت اور بربادی کی خبر دے دی،چنانچہ جنگ بدر یعنی ب

کے چند روز بعد یہ عدسیہ بیماری میں مبتال ہوگیا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی 

ہے، اسی میں اس کی موت واقع ہوگئی۔ تین دن تک اسکی الش یوں ہی پڑی رہی، حتٰی کہ سخت 

اآلخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور عار کے خوف سے، اس کے بدبو دار ہوگئی۔ ب

 (ایسر التفاسیر)جسم پر دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔

 
 Ąَۭمآ َاْغّنه َعْنُه َماَُلٗ َوَما َكَسَب  

 (۱)نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ 

حثییت اور جاہ ومنصب اور اس کی اوالد بھی شامل ہے یعنی  کمائی میں اس کی رئیسانہ۱۔۴

 جب ہللا کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔

 
َيْصٰله ََنًرا َذاَت لَهٍَب    ښǼس َ

 وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔

 
اْمَرَاتُٗه   ۭ َْحَّاَةَ الَْحَطِب    Ćۚوَّ

 (۱)لکڑیاں ڈھونے والی ہے جو ( جائے گی)اور اس کی بیوی بھی 

یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں ال ال کر ڈالے گی، تاکہ مزید آگ بھڑکے۔  ۱۔٤

یہ ہللا کی طرف سے ہوگا۔ یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی، اس کے کفر وعناد میں 

بعض کہتے ہیں کہ وہ  (ابن کثیر)مددگار تھی آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ 

کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کر التی اور نبی کریم کے راستے میں ال کر بچھا دیتی تھی۔ اور 

بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے 

کرتی اور یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی غیبت 

 (فتح الباری)انہیں آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔

 
َسٍد    ْن مَّ    Ĉِِفْ ِجْيِدَها َحْبٌل ِمٰ

 اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔

جید گردن۔ مسد، مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ وہ مونج کی یا کھجور کی پوست کی ہو یا آہنی تاروں 

کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے کی۔ جیسا 

رکھتی تھی جسے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس 

کے گلے میں جو طوق ہوگا، وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مسد سے تشبیہ اس کی شدت اور 

 نے کے لیے دی گئی ہے۔مضبوطی کو واضح کر

 

 



[ انیالب راحسنیتفس ] Australian Islamic Library 

 

www.australianislamiclibrary.org 
www.facebook.com/australianislamiclibrary Page 1438 

 سورة اإلخالص
 (٤۔ تعداد آیات  ۱۱۴سورة اإلخالص ۔ سورہ نمبر )

 

ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

 علیہ وسلم نے ثلث یہ مختصر سی سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے، اسے نبی صلی ہللا"*

( بخاری)قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔( ۱/۲ایک تہائی )

بعض صحابہ رضی ہللا ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، 

تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں "جس پر نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے انہیں فرمایا

اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول ہللا صلی ( بخاری")اخل کردے گید

 (مسند احمد)ہللا علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔
 

ُ َاَحٌد      Ǻۚقُْل ُهَو اّلٰله

 ہے( ہی)آپ کہہ دیجئے کہ وہ ہللا تعاٰلی ایک 
 

َمُد    ُ الصَّ  ۚ Ąَاّلٰله

 (۱)بےنیاز ہے ہللا تعاٰلی 

 یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ۱۔۴
 

  Ǽلَْم يَِِلْ ڏ َولَْم يُْوَلْ   

 (۱)نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا 

 یعنی نہ کوئی چیز اس سے نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکال ہے۔۱۔۲
 

ٗ ُكُفًوا َاَحٌد       Ćَولَْم يَُكْن َلَّ

 (۱)اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ 

حدیث قدسی ( لیس کمثلہ شئی)اس کی ذات میں اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں۔۱۔٤

انسان مجھے گالی دیتا ہے یعنی میرے لیے اوالد ثابت کرتا ہے، "میں ہے کہ ہللا تعاٰلی فرماتا ہے

نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ  حاالنکہ میں ایک ہوں بےنیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے

اس سورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے ( صحیح بخاری)کوئی میرا ہمسر ہے 

قائل ہیں اور جو ہللا کے لیے اوالد ثابت کرتے ہیں اور جو اس کو دوسروں کا شریک گردانتے 

 ۔ہیں اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری تعاٰلی ہی کے قائل نہیں
 

 

 سورة الفلق
 (٢۔ تعداد آیات  ۱۱۲سورة الفلق ۔ سورہ نمبر )
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ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

ہے۔ اس کے سورة الناس ہے، ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احاچیث میں بیان کی گئی * 

آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل "مثال ایک حدیث میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا

یہ فرما کر آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے یہ "ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی

ابو حابس جہنی رضی ہللا عنہ سے آپ صلی ہللا علیہ وسلم ( صحیح مسلم)دونوں سورتیں پڑھیں 

کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے ! اے ابو حابس"ے فرمایان

آپ صلی ہللا ! پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں انہیں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتالیئے

نبی ( صحیح النسائی")علیہ وسلم نے دونوں سورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتان ہیں

علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، جب یہ دونوں  صلی ہللا

سورتیں نازل لوئیں تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی 

حضرت عائشہ رضی ہللا عنھا فرماتی ہیں جب آپ ( صحیح الترمذی)دوسری چیزیں چھوڑ دیں 

قل اعوذ برب )اور ( قل اعوذ برب الفلق )وئی تکلیف ہوتی تو معوذتین صلی ہللا علیہ وسلم کو ک

پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے، جب آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہوگئی ( الناس

تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے، آپ صلی 

جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو ( بخاری)پھیرتی ہللا علیہ وسلم کے جسم پر 

جبرائیل علیہ السالم یہی دو سورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی 

ہللا علی ولسم پر جادو کیا ہے، اور یہ جادو فالں کنویں میں ہے، آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے 

یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے )کر اسے منگوایا، حضرت علی رضی ہللا کو بھیج 

ساتھ ایک دانتوں کے اندر گیا گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتال تھا جس میں سوئیاں 

جبرائیل علیہ السالم کے حکم مطابق آپ صلی ہللا علیہ وسلم ان دونں ( چبھوئی ہوئی تھیں

یت پڑھتے ج اتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی سورتوں میں سے ایک ایک ٓاٰ

خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں آپ صل ہللا 

( صحیح )علی وسلم اس طرح صحیح ہوگئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے 

وقت سورہ اخالص اور معوذتین آپ صلی ہللا علیہ ولسم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے 

پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، پہلے سر،چہرے اور 

جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی ہللا علیہ ولسم کے ہاتھ 

 (صحیح بخاری)پہنچتے تین مرتبہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم ایسا کرتے۔
 

   Ǻَاُعْوُذ ِبَرٰبِ الَْفلَِق    قُْل 

 (۱)کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ! آپ کہہ دیجئے

فلَق کے معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لئے کی کہ جس طرح ہللا تعاٰلی رات  ۱۔۱

کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی ال سکتا ہے، وہ ہللا اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر 

اہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر کے پن

ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح 

 (فتح القدیر)کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ 
 

ِ َما َخلََق      Ąِمْن َْشٰ

 (۱)ے پیدا کی ہے۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اس ن
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یہ عام ہے اس میں شیطان اور اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے ۱۔۴

 انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
 

ِ غَاِسٍق ِاَذا َوقََب      Ǽَوِمْن َْشٰ

 اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔

ک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں رات کے اندھیرے میں خطرنا۱۔۲

سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے 

ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی۔ غاسق، رات وقت داخل ہو 

 جائے،چھا جائے۔
 

ثهِت ِِف الْ  ِ النَّفٰه   Ćُعَقِد    َوِمْن َْشٰ

 (۱( )بھی)میں پھونکنے والیوں کے شر سے ( لگا کر ان)اور گرہ 

کی صفت ہے من شر النفوس ( موصوف محذوف )نفاثات، مونث کا صیغہ ہے، جو النفوس ۱۔٤

النفاثات یعنی گرہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ اس سے مراد جادو کا کاال 

رت دونوں ہیں یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ عمل کرنے والے مرد اور عو

مانگی گئی ہے، جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر 

 جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔
 

ِ َحاِسٍد ِاَذا َحَسَد      Ĉَوِمْن َْشٰ

 (۱)ر حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ او

حسد یہ ہے کہ حاسد، محسود سے زوال کی نعمت کی آرزو کرتا ہے چنانچہ اس سے بھی ۱۔۲

پناہ طلب کی گئی ہے کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخالقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا 

 جاتی ہے۔
 

 

 سورة الناس
 (٦۔ تعداد آیات  ۱۱٤سورة الناس ۔ سورہ نمبر )

 
ِحْْيِ        ِن الرَّ ْْحه ِ الرَّ  ِبْسِم اّلٰله

 شروع کرتا ہوں میں ہللا تعاٰلی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واال ہے

اس کی فضیلت گزشتہ سورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث جس میں آتا ہے کہ *

و ڈس کیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی ہللا علیہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو نماز میں بچھ

قل ٰیٓایھا الکفرون قل ھو ہللا )وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر مال اور ساتھ ساتھ 

 پڑھتے رہے( احد اور قل اعوذ برب الناس
 

   Ǻقُْل َاُعْوُذ ِبَرٰبِ النَّاِس    

 پناہ میں آتا ہوں۔کہ میں لوگوں کے پروردگار کی ! آپ کہہ دیجئے
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کا مطلب ہے جو ابتدا سے ہی جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے ( پروردگار)رب 

اس کی تدبیرو اصالح کرتا ہے، حٰتی کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص 

کے لیے ہی نہیں، افراد کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے اور تمام انسانوں 

بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے ، یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف 

 افضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔
 

  Ąَمِِلِ النَّاِس   

 (۱)لوگوں کے مالک کی 

، وہی اس الئق ہے کہ جو ذات، تمام انسانوں کی پرورش اور نہگداشت کرنے والی ہے ۱۔۴

 کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو۔
 

ِ النَّاِس      Ǽِاَله

 ۔(۱( )پناہ میں)لوگوں کے معبود کی 

اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس  ۱۔۲

تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں  بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی

 اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔
 

نَّاِس    َٰ ِ الَْوْسَواِس ڏ الْ  ۽Ćِمْن َْشٰ

 (۱)وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ 

الوسواس، بعض کے نزدیک اسم فاعل الموسوس کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک  ۱۔٤

الوسواس ہے۔ وسوسہ، مخفی آواز کو کہتے ہیں، شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں یہ ذی 

کھسک جانے )سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے اسی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ الخناس 

واال یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب ہللا کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے اور ہللا کی یاد سے 

 (ئے تو دل پر چھا جاتا ہےغفلت برتی جا
 

ْي يَُوْسِوُس ِِفْ ُصُدْوِر النَّاِس    ِ   Ĉاَّلَّ

 جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔
 

  Čِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِس    

 (۱)وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے ( خواہ)

تعاٰلی نے انسانوں کو یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں، شیاطین الجن کو تو ہللا  ۱۔٦

گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے عالوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے 

جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے یہ 

ھ بھی ہے؟ آپ صلی ہللا کیا وہ آپ کے سات! بات فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یارسول ہللا

میرے ساتھ بھی ہے، لیکن ہللا نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، اور ! علیہ وسلم نے فرمایا ہاں

اسی طرح ( صحیح مسلم)میرا مطیع ہوگیا ہے مجھے خیر کے عالوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا 

ی ہللا علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم اعتکاف فرما تھے کہ آپ صل

زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی ہللا عنھا آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں 

رات کا وقت تھا، آپ صلی ہللا علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں 

ا کہ یہ دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے انہیں بال کر فرمای
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میری اہلیہ، صفیہ بنت حیی، ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی بابت 

ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیطان 

ارے انسان کی رگوں میں خوف کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہ

 (صحیح بخاری)دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔

دوسرے شیطان، انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح، مشفق کے روپ میں انسانوں کو 

گمراہی کی تر غیب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے یہ ان کی دو 

ت کو بھی۔ صرف انسانوں کا قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنا

گمراہ ہونے والوں میں  ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے

اَنَّٗه َكاَن )کا لفظ بوال گیا ہے "رجال "شامل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں وَّ

َن اْلِجنِّ  ْنِس یَُعْوُذْوَن بِِرَجاٍل مِّ َن ااْلِ اس لیے وہ بھی ناس ( 8:۔الجن74(  Č  فََزاُدْوھُْم َرھَقًا ِرَجاٌل مِّ

 کا مصداق ہیں۔

 


